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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Patientbesök på akutmottagningar kännetecknas av korta och fragmentariska 
möten med vårdpersonalen. Patienter vars liv inte är i omedelbar fara ges en lägre 
vårdprioritet av triagesjuksköterskan. Det får till följd att lägre prioriterade patienter 
tvingas vänta längre än de högre prioriterade. 

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelser under väntetiden på svenska 
akutmottagningar.  

Metod: En litteraturstudie med integrerad analys genomfördes. En systematisk 
databassökning gjordes i CINAHL och Medline med ämnesord kopplade till studiens syfte. 
Detta kompletterades med en manuell sökning i funna artiklars referenslistor. Sökningarna 
och det följande urvalsförfarandet resulterade i elva artiklar, varav sju kvalitativa och fyra 
kvantitativa. Resultaten från dessa sammanställdes och ordnades i kategorier. 

Resultat: Sjuksköterskors bemötande var viktigt för hur patienter upplevde väntetiden på 
akutmottagningar. Bemötandet kunde påverkas av vilken sjuksköterska som var i tjänst. 
Patienter upplevde frustration av att inte förstå rutiner. Lägre prioriterade patienter kunde ha 
svårt att förstå varför de tvingades vänta längre än andra. Att basala behov som mat, dryck 
och värme tillgodosågs var viktigt för patienters upplevelser. 

Slutsats: Väntetid på akutmottagningar förknippas med negativa känslor hos patienter. 
Orsaker kan vara brister i organisation och förhållningssätt. Ett personcentrerat synsätt kan 
utgöra grunden till lösningar på problemen. Sjuksköterskans nyckelposition i arbetet på 
akutmottagningen, med ansvar för triagering, omvårdnad och att fullfölja läkarordinationer, 
ger hen en unik möjlighet att se hela patienten och skapa förutsättningar för ett 
personcentrerat arbetssätt. 
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BAKGRUND 
I Sverige gjordes 1,22 miljoner besök på akutmottagningar första halvåret 2014. Utifrån detta 
uppskattar Socialstyrelsen (2014) antalet besök för året 2014 till 2,45 miljoner. Sammanlagt 
finns 74 sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Upptagningsområdenas storlek varierar 
kraftigt mellan olika delar av landet. Det är vanligt att det finns en stor och en något mindre 
akutmottagning i varje landstingsområde, beroende av områdets storlek. I större städer finns 
flera större akutmottagningar med stora upptagningsområden (Socialstyrelsen, 2014). 
Akutmottagningar samarbetar med många andra enheter, exempelvis ambulansverksamhet, 
andra sjukhus samt röntgen, labb och vårdavdelningar inom det egna sjukhuset. 
Akutmottagningen är ofta uppdelad i olika kliniker. En vanlig indelning görs i ortopedi, 
medicin och kirurgi. De flesta patienter som söker sig till en akutmottagning har besvär som 
innefattas inom någon av dessa kliniker. De som söker för besvär inom andra områden tas 
omhand parallellt via huvudkliniken (Wikström, 2012). Det finns också specialiserade 
akutmottagningar inom vissa områden, till exempel barn- eller vuxenmottagningar 
(Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  

Större delen av de patienter som läggs in på sjukhus kommer via akutmottagningen, vilket 
innebär att många får sitt första möte med sjukhusvård på akutmottagningen (Wikström, 
2012). Att vistas på en akutmottagning skiljer sig från andra mottagningar och kliniker på 
sjukhuset. Ofta är besöket oplanerat, och ovissheten om sitt medicinska tillstånd kan göra att 
patienten känner sig utlämnad till sjukvårdspersonalen (ibid.). Merparten tar sig till 
akutmottagningen på egen hand, via remiss från vårdcentral eller telefonrådgivning. En liten 
andel kommer via ambulans. Upplevelsen präglas ofta av stort patientflöde och långa 
väntetider (Göransson & von Rosen, 2009). För att avgöra i vilken ordning patienterna skall 
ges vård triageras de så fort som möjligt efter att de registrerats på akutmottagningen. 
Triagering innebär att patienterna systematiseras efter hur snabbt de behöver få vård. Vid 
triagering avgörs också vilken klinik som patienten ska hänvisas till (Göransson et al., 2008). 
Tidig identifikation av kritiskt sjuka/skadade patienter och prioritering vid ankomst till en 
akutmottagning är mycket viktigt för akutmedicinens kvalitet (Widgren & Jourak, 2011). 
Enligt Socialstyrelsens (2015) rekommendationer den första bedömningen göras av en 
legitimerad sjuksköterska, och inte dröja längre än 10 minuter efter att patienten anlänt till 
akutmottagningen.  

Någon enhetlig nationell eller internationell definition av begreppet akut omhändertagande 
finns inte, vilket bland annat beror på att omhändertagandet kan ske på eller utanför ett 
sjukhus, samt att hjälparens medicinska kompetens kan variera (Elmqvist, 2011). 
Socialstyrelsen (2014) använder dock uttrycket akut omhändertagande i sin definition av 
akutvård:   

  
Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt 
förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut 
omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i 
öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i 
enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller 
högst upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014, s.9).  
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Patienten på akutmottagningen  
Det finns flera anledningar till att en person söker sig till en akutmottagning. Oavsett tillstånd 
upplever de flesta patienter när de anländer att de befinner sig i ett akut tillstånd. Patienter 
som kommer till akutmottagningen kan lida av brådskande åkommor som riskerar att leda till 
allvarlig skada eller dödsfall. Dessa patienter behöver undersökas av läkare så snart som 
möjligt.  Ibland söker sig även icke akuta patienter till en akutmottagning, vilket kan bero på 
att ordinarie läkare på vårdcentralen inte är anträffbar eller att vården vid vårdcentralen inte 
fungerat. Hög ålder, ensamhet och dåligt allmäntillstånd kan också vara orsaker till att icke 
akuta patienter söker vård på akutmottagningar (Wikström, 2012). Enligt Gordon, Lorraine 
och Sheppard (2010) fyller patienters anhöriga en viktig roll, bland annat genom att hålla 
patienten sällskap under den ibland långa väntetiden. 

 

Väntetid på akutmottagningen  
Väntetider är någonting som förknippas med besök på akutmottagningar, vilket ofta beror på 
att patientflödet är oregelbundet och svårt att kontrollera (Burström, Starrin, Engström, & 
Thulesius, 2013). Generellt brukar antalet patienter nå sin topp under eftermiddagar och 
kvällar. Även i samband med helger och större högtider kan antalet patienter öka (Göransson 
et al., 2009). På ett litet sjukhus kan läkaren vara upptagen med att gå rond på en 
vårdavdelning eller befinna sig på operation. På större sjukhus är det vanligt att stora 
patientflöden orsakar väntetiden. (Göransson & von Rosen, 2008).   

Enligt Socialstyrelsen (2014) har väntetiden på de svenska akutmottagningarna ökat de 
senaste åren. En undersökning som genomfördes på Sveriges 70 sjukhusbundna 
akutmottagningar visade att under det första halvåret 2014 var den sammanlagda väntetiden i 
genomsnitt 2 timmar och 50 minuter. Det var en försämring jämfört med 2 timmar och 28 
minuter under samma period år 2010. Detta kan enligt Socialstyrelsen (2014) bero på ökat 
tryck på akutmottagningarna, men också på för litet antal vårdplatser, som gör att patienter 
som behöver skrivas in i slutenvården blir kvar på akutmottagningen onödigt länge. Den 
totala väntetiden varierar också kraftigt mellan olika delar av landet. 

Enligt Pines och Hollander, (2008) är väntetider ett av de största hoten mot patientsäkerheten 
på akutmottagningarna. Hoot och Aronsky (2008) såg en ökad risk för att patienter med 
bröstsmärta drabbades av hjärtinfarkt när väntetiderna på akutmottagningen ökade. Pines, 
Hollander, Localio och Metlay (2006) såg att pneumoni-patienter väntade längre på 
lungröntgen och antibiotikabehandling när väntrummen på 24 amerikanska akutmottagningar 
var fulla med patienter, jämfört med när mottagningarna hade färre patienter. Schull, 
Vermeulen, Slaughter, Morrison och Daly (2004) studerade hur lång tid som förflöt från 
ankomst till akutmottagning till startad trombolysbehandling av patienter med akut 
hjärtinfarkt. Forskargruppen redovisade en signifikant ökning av väntetiden ju fler patienter 
akutmottagningen hade vid tillfället. Pines och Hollander (2008) såg att patienter med svår 
smärta tvingades vänta längre på smärtlindring ju fler patienter akutmottagningen hade vid 
tillfället. 
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Sjuksköterskan på akutmottagningen  
Många sjuksköterskor söker sig till akutsjukvården för att de upplever det som spännande att 
arbeta med trauma. Orsaken anses vara den uppmärksamhet som svårt sjuka patienter 
behöver, men också för att sjuksköterskor värderar arbetssysslor kopplade till medicinsk 
behandling högt (Elmqvist, 2011). Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar är 
grundutbildade men kan också ha en påbyggnadsutbildning inom akutsjukvård. Alternativa 
påbyggnadsutbildningar inom anestesi eller intensivvård förekommer också. Enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning i 
akutsjukvård (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010) 
måste en akutsjuksköterska kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd på icke 
diagnostiserade patienter och – om så krävs – självständigt påbörja medicinsk utredning och 
inleda farmakologisk behandling enligt generella direktiv. Akutsjuksköterskans arbete ska 
präglas av ett etiskt och personcentrerat arbetssätt, där patienten ses som en unik individ med 
individuella behov. Kompetensbeskrivningen poängterar vikten av att tillgodose patienters 
och närståendes informationsbehov med tanke på de korta vårdtiderna och den sårbara 
situation de befinner sig i. 

Ibland måste en snabb bedömning av patientens tillstånd göras. Då finns inte alltid provsvar, 
journaler och dokumentation av tidigare läkarundersökningar till hands vilket ställer extra 
stora krav på sjuksköterskans kompetens och erfarenhet (Göransson & von Rosen, 2009).  
Sjuksköterskan måste snabbt känna igen symtom på livshotande tillstånd, och samtidigt kunna 
skicka hem eller hänvisa vidare patienter som inte är i behov av akut vård (Wikström, 2012). I 
sjuksköterskans roll ingår också att bygga relationer med patienter och deras anhöriga, vilket 
är en förutsättning för att patienterna ska känna förtroende för sjuksköterskan. Ofta är mötena 
korta och fragmenterade och övergår snabbt i olika vårdhandlingar (Andersson, Jakobsson, 
Furåker & Nilsson, 2011).   

 

Personcentrerad omvårdnad  
Edvardsson (2010) redogör för vad han anser är centralt i personcentrerad omvårdnad: Att se 
personen och bekräfta hens upplevelse av sin sjukdom utifrån individens perspektiv samt att 
inkludera personen i alla aspekter av vården. 

Att arbeta med personcentrerad omvårdnad innebär att personer med någon form av ohälsa 
inte främst betraktas utifrån hälsotillståndet, utan i första hand betraktas som unika individer. 
Fokus läggs på vad det innebär att vara människa i behov av vård (Ekman, Norberg & 
Swedberg, 2014). Ett ställningstagande för personcentrerad vård kan vara att använda 
benämningen person i stället för ordet patient. Ordet patient kan, enligt vissa företrädare för 
inriktningen, i högre grad betona sjukdomen framför människan. Ekman et al. (2014) 
poängterar att det finns en juridisk skillnad mellan begreppen person och patient. Kristenson 
Uggla (2014a) anser att en person är en identitet, medan patient är en roll. 

Med ett personcentrerat förhållningssätt sker vården i samförstånd med personen med ohälsa 
och bygger på partnerskap mellan vårdgivare och patient. Kristenson Uggla (2014b) betonar 
partnerskapet som en beståndsdel i delaktigheten, att man delar informationen, samtalet och 
beslutsfattandet. Han anser även att patientens närstående kan och bör involveras i 
delaktigheten. 
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Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har väntetider på svenska akutmottagningar ökat de senaste 
åren. Burström et al. (2013) beskriver ett oregelbundet och svårkontrollerat patientflöde som 
orsak. Göransson et al. (2008) har identifierat toppar i flödet under eftermiddagar, kvällar och 
större helger. Patienter förknippar besök på akutmottagningar med långa väntetider, enligt 
Pines (2008). Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av nyanlända patienters 
vårdbehov, vilket avgör vilken prioritet patienten får. Sjuksköterskan samordnar också, i sin 
yrkesroll, kontakter mellan patienter och andra vårdprofessioner; läkare, laboratoriepersonal 
med flera under patienters väntetid. Med en djupare förståelse för patienters upplevelser under 
väntetiden, ökar förutsättningarna för sjuksköterskan att ge patienter bättre omvårdnad. En 
sammanställning av befintlig kunskap inom området kan öka sjuksköterskans insikt i 
patientupplevelser som är förknippade med väntetider. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser under väntetiden på svenska 
akutmottagningar. 

 
METOD 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning. Enligt 
Kristensson (2014) är litteraturstudien en lämplig uppsatsform för att utifrån en specifik fråga 
sammanställa andras forskningsresultat och på så sätt söka förståelse för ett problem. Den 
specifika frågan utgör litteraturstudiens syfte. 

 

Sökstrategi  

Datainsamlingen gjordes genom en systematisk sökning i databaserna CINAHL 
(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Litterature) och Medline. Författarna 
utgick från meningsbärande enheter i syftet för att finna lämpliga sökord. Orden 
akutmottagning och svenska identifierades som meningsbärande. Dessa översattes till 
CINAHL headings och MeSH-termer via databasernas tesaurus. Akutmottagning översattes 
med hjälp av trunkering av ordets stam, akut*, till flera närliggande ämnesord. Den första 
sökningen i CINAHL (Bilaga 1, tabell 1) utgjordes av ett sökblock med CINAHL headings; 
Emergency Service+, Emergency Patients samt Emergencies. Söktermerna separerades med 
booleska separatorn OR. I den andra sökningen användes CINAHL heading Sweden. De två 
sökningarna kombinerades därefter med separatorn AND. I Medline (Bilaga 1, tabell 2) 
utfördes sökningarna på samma sätt, men utifrån ämnesord i MeSH. Emergency Service, 
Hospital+ och Emergency Medical Services+ ingick i den första sökningen, separerade med 
OR. I den andra sökningen användes MeSH-termen Sweden. De två sökningarna 
kombinerades därefter med separatorn AND. Databassökningarna begränsades till vuxna 
patienter (>19 år), artiklar publicerade de senaste 15 åren (2001-2015) och engelskt språk. I 
CINAHL användes dessutom begränsningarna Peer Reviewed och Exclude Medline records 
för att begränsa sökresultatet till vetenskapligt granskade artiklar samt för undvikande av 
dubbletter i sökresultaten mellan de två databaserna. 
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I samband med fulltextläsningen av funna artiklar i den systematiska databassökningen 
genomsöktes referenslistorna manuellt efter titlar eller författare vars efternamn kunde 
härledas till Sverige och/eller svenska förhållanden.  

 

Urval  

Inklusionskriterier var artiklar som undersökte/beskrev vuxna patienters (>19 år) upplevelser 
under väntetiden på svenska akutmottagningar de senaste 15 åren. Exklusionskriterier var 
psykiatriska akutmottagningar. Urvalet gjordes stegvis med utgångspunkt i 282 artiklar som 
återfunnits i databassökningarna. Den manuella sökningen i referenslistor gav ytterligare 1 
artikel (Bilaga 1, tabell 3). I det första urvalet läste och bedömde författarna gemensamt om 
artiklarnas titlar svarade mot studiens syfte. Det resulterade i att 240 artiklar som inte svarade 
mot syftet förkastades. Andra urvalet gjordes genom att författarna var för sig läste och 
därefter gemensamt bedömde om artiklarnas abstract svarade mot studiens syfte. Tjugonio 
artiklar som inte svarade mot syftet förkastades. I tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet av 
båda författarna, som sedan gemensamt bedömde om de svarade mot studiens syfte samt 
uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Artiklar som inte svarade mot syftet och 
inklusions/exklusionskriterierna förkastades. I samma urvalssteg genomlästes artiklarnas 
referenslistor manuellt efter ytterligare artiklar.  

Tio artiklar från den systematiska databassökningen och en från den manuella sökningen 
ansågs uppfylla syftet samt uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Sju artiklar använde 
sig av kvalitativ- och fyra av kvantitativ metod.  

 

Kvalitetsgranskning  

Elva artiklar kvalitetsgranskades. Som stöd för granskningen av artiklarna utgick författarna 
från Kristenssons (2014) förslag till värdering av kvalitativa- och kvantitativa studier. För att 
bedömas hålla hög kvalitet skulle artiklarna innehålla tydliga redovisningar av syfte, metod, 
inklusions- och exklusionskriterier samt urval. De skulle också redovisa ett logiskt resultat. 
Kvantitativa studier skulle utöver detta redovisa power och bortfall. Uppgifter från 
kvalitetsgranskningen noterades i artikelmatrisen (Bilaga 2, artikelmatris). Samtliga elva 
artiklarna bedömdes hålla en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i studien.  

 

Analys  

Artiklarnas resultat bearbetades i tre steg med integrerad analys, enligt Kristensson (2014). I 
det första steget genomlästes samtliga artiklar i urvalet upprepade gånger av båda författarna 
var för sig för att öka förståelsen och minska risken för feltolkningar. Manifesta likheter och 
skillnader i meningsbärande enheter som svarade mot syftet identifierades av författarna 
gemensamt och markerades. I det andra steget grupperades likartade meningsbärande enheter 
ur artiklarnas resultat, vilket ledde till att fyra kategorier skapades. De meningsbärande 
enheterna placerades under kategorier utifrån sitt innehåll. I det tredje steget sammanställdes 
resultaten under respektive kategori. Resultaten från den integrerade analysen sammanställdes 
i artikelmatrisen.  
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Etik 

Författarna har diskuterat och tagit ställning till om inkluderade studiers tillvägagångssätt 
kunde anses etiskt försvarbara. Samtliga studier här godkänts av etiska kommittéer. Det 
innebär att de uppfyller kraven för svensk lagstiftning (SFS 2003:460) som reglerar all 
forskning som avser människor. Syftet med detta är att skydda den enskilda individen och 
människovärdet vid forskning. Forskarna redovisar etiska hänsynstaganden och för 
resonemang kring detta, eller visar via exklusionskriterier att de tagit hänsyn till patienter som 
varit särskilt utsatta. Exempel på detta är patienter med demenssjukdom, hög grad av stress, 
misstänkt hjärtinfarkt eller drogpåverkan. Resultatet redovisas objektivt, utan vinkling eller 
påverkan av författarnas förförståelse. 

 

RESULTAT  
Studier som använt sig av antingen kvalitativ- eller kvantitativ metod har inkluderats i 
studien. I samtliga artiklar redovisas patienters upplevelser av väntetider på svenska 
akutmottagningar. Efter att artiklarnas resultat bearbetats har fyra kategorier bildats. Denna 
studies resultat redovisas under dessa kategorier.  

 
Patientens upplevelser av bemötande 
Ingen av de patienter som upplevde missnöje med väntetiden hade haft någon kontakt alls 
med sjuksköterskan, medan hälften av de nöjda patienterna talat med sköterskan eller någon 
annan i personalen under väntan (Ekwall, 2013). Det fanns en signifikant koppling mellan 
upplevd god vårdkvalitet och kort väntan mellan triage och första läkarkontakten – oavsett 
patienters kön. Lägre prioriterade patienter upplevde vårdkvaliteten som sämre än patienter 
med allvarligare tillstånd (Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin, 2008). 

Att sjuksköterskan visade uppmärksamhet och lyhördhet för individuella behov, var mycket 
viktig för att patienterna skulle uppleva god omvårdnad. Vid dessa tillfällen förutsåg 
sjuksköterskan när en patient behövde en kudde eller filt, om patienten var hungrig eller 
törstig, hade behov av att gå på toaletten eller få smärtlindring (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 
Palmblad & Wimo, 2004). Lågt prioriterade patienter upplevde sig övergivna efter att under 
triageringen ha blivit omhändertagna och stått i centrum för uppmärksamheten (Elmqvist, 
Fridlund & Ekebergh, 2011; Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Somliga 
upplevde sig vara en börda för personalen. Patienter som kallade på uppmärksamhet kunde 
mötas av arrogans (Olofsson et al., 2012). Patienter beskrev upplevda skillnader i bemötanden 
från olika sjuksköterskor, att vissa sjuksköterskor verkade mer intresserade av medicinska 
åtgärder än omvårdnad, vilket fick till följd att upplevelser av bemötande påverkades av vilka 
sjuksköterskor som tjänstgjorde under besöken (Kihlgren et al., 2004; Nyström, Dahlberg & 
Carlsson, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Enligt Kihlgren et al. (2004) låg 
skillnaderna i patienters upplevelser inte främst i vad sjuksköterskorna gjorde, utan i deras 
attityd gentemot patienter och närstående - att de visade tålamod och vänlighet. 
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Patientens upplevelse av delaktighet 
Patienter upplevde sig vara bekräftade när personalen tog initiativet till kontinuerlig kontakt 
under hela vistelsen på akutmottagningen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Vårdsökande som 
kände sig marginaliserade och frustrerade över att inte ha den kontakt de förväntade sig med 
personalen, tog egna initiativ för att markera sin närvaro. Patienter som kände sig 
respekterade och bekräftade av personalen upplevde en ömsesidighet i relationen. De 
upplevde då att de var viktiga som personer (ibid.). Personalen på en akutmottagning 
lyckades i hög grad möta patienters grundläggande förväntan på deltagande; att de fick göra 
sin röst hörd, att de fick information om vad som skulle ske på akutmottagningen, att de blev 
bemötta med respekt och kände tillit till personalen. Däremot upplevde var fjärde patient, 
oavsett kön, att de inte kände sig jämlika i det faktiska deltagandet (Frank, Fridlund, Baigi & 
Asp, 2011). Samstämmigheten mellan triage-sköterskors bedömning och patienters 
upplevelse av allvarlighetsgraden i de vårdsökandes tillstånd var låg (Ekwall, 2013). Patienter 
undertryckte sin rädsla och tvingade sig själva att lita på triagesköterskans omdöme för att 
känna trygghet (Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). 
Omvårdnad inom akutmottagningen karaktäriserades av att möta medicinska och tekniska 
krav (Kihlgren et al., 2004). Detta drabbade patienters möjlighet att delta (Frank et al., 2009). 
Samtidigt var det ovanligt att önskan eller förväntan att få delta aktivt uttrycktes (Nydén et 
al., 2003). Dock fanns ett tydligt undantag vilket gällde beslut om inläggning eller hemgång 
(Kihlgren et al., 2004). 

Trots att patienter upplevde trygghet i att få kroppen väl omhändertagen (Elmqvist et al., 
2011; Nyström, Nydén & Petersson, 2003), upplevdes ointresse för deras tankar och känslor, 
vilket upplevdes som att deras delaktighet var ointressant för personalen (Elmqvist et al., 
2011). Känslor av misstro blev allt mer framträdande ju längre väntetiden led. Och när 
vänteperioden blev oförutsägbart lång tenderade behoven av att bli sedd, lyssnad till och 
involverad öka (Kihlgren et al., 2004). Patienter med flera besök på akutmottagningar bakom 
sig tog med närstående för att slippa tillbringa väntetiden ensamma och även för att ha någon 
som kunde ställa frågor till personalen (Nydén et al., 2003; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 
2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). En nackdel var känslor av att medföljande 
närstående förväntades övervaka deras medicinska tillstånd vilket av patienter upplevdes som 
pressande (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

 
Patienters upplevelser av bristfällig information 
Att känna kontroll över situationen var viktigt för patienter under väntetiden på 
akutmottagningar. För att nå denna kontroll var det nödvändigt att förstå vad som skulle ske 
under besöket (Elmqvist et al., 2011; Nydén et al., 2003). Patienter som getts en lägre prioritet 
i samband med triageringen förstod att de skulle behöva vänta, men de förväntade sig inte att 
väntan skulle bli osäker och oberäknelig (Elmqvist et al., 2011; Nydén et al., 2003). Utan att 
reflektera, förutsatte sjuksköterskan att patienten var bekant med akutmottagningens regler, 
medan patienten upplevde sig själv i en osäker situation utan klara regler (Elmqvist et al., 
2011). Detta gjorde det svårt för somliga att veta om de kunde lämna undersökningsrummet 
eller väntrummet för att leta efter en toalett eller en telefon utan att missa en 
läkarundersökning eller viktig information från personalen (Kihlgren et al., 2004; Elmqvist et 
al., 2011). Det kunde också vara svårt att förstå varför väntetiden inte stod i proportion till 
den följande vårdinsatsen, som kunde vara över på några minuter (Olofsson et al., 2012). 
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Patienter informerades inte alltid om orsaken till väntetider vilket ökade behovet av att bli 
sedda. Ovissheten kunde även leda till irritation, rastlöshet och agitation (Kihlgren et al., 
2004). 

I vissa fall upplevde patienter att de fick för mycket information om brister i verksamheten, 
vilket resulterade i att en del upplevde sig själva som orsak till den underbemanning som 
uppgavs som ursäkt. Som en konsekvens av detta undvek patienter kontakt om ärendet inte 
var brådskande (Nyström, Dahlberg, & Carlsson, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 
Patienter ursäktade även brist på uppmärksamhet och omvårdnad med sjuksköterskans höga 
arbetsbelastning (Nydén et al., 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Det upplevdes 
enklare att rikta kritik mot högre chefer och politiker än emot personalen på 
akutmottagningen (Kihlgen et al., 2004; Nydén et al., 2003), ibland orsakat av att personalen 
inte lyssnade (Frank et al., 2009). Försiktigheten med att rikta kritik direkt mot personalen 
orsakades också av en upplevd beroendeställning gentemot akutmottagningens personal. En 
rädsla för att utmana sjuksköterskans självkänsla, och drabbas av hämnd, att bli ignorerad 
eller illa behandlad fick patienter att hålla inne med klagomål (Nyström, Dahlberg & 
Carlsson, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

Patienters upplevelser av att få basala behov tillgodosedda 
Det var av stor betydelse att grundläggande behov tillgodosågs under väntetiden på 
akutmottagningar. Patienter som först väntat länge på vårdcentral och därifrån remitterats till 
en akutmottagning, kunde vara hungriga och törstiga redan vid ankomsten (Kihlgren et al., 
2004). Att erbjuda något att äta eller dricka var dock omvårdnadshandlingar som ofta 
förbisågs (Frank et al., 2011; Nyström, Nydén & Petersson, 2003; Nydén et al., 2003). Brist 
på mat och dryck upplevdes oftare hos patienter som blev inlagda jämfört med dem som fick 
gå hem (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008). 

Oro och smärta upplevdes inte lindras i den mån patienter önskade (Frank et al., 2011; Nydén 
et al., 2003). Det var mycket vanligt att patienter frös under väntetiden. Vissa beskrev också 
rädsla för att lämnas ensamma med bröstsmärtor i ett rum, att falla ur sängen, att inte nå 
larmknappen eller att inte få smärtlindring vid behov (Kihlgren et al., 2004). Det kunde 
upplevas som svårt att hitta bekväma liggställningar på hårda akutbritsar, vilket i vissa fall 
resulterade i ryggont (Kihlgren et al., 2004; Nydén et al., 2003). Dock uttryckte få 
vårdsökande sina behov, vilket kunde resultera i att behoven inte uppmärksammades 
(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Olofsson et al., 2012). 

Patienter utan närståendes sällskap upplevde det tryggare att ligga på en brits i korridoren 
istället för ensamma i ett undersökningsrum. Där fanns någon som skulle uppmärksamma en 
försämring av deras tillstånd, och där fanns liv och rörelse att titta på (Nydén et al., 2003). 
Andra patienter kunde uppleva otrygghet och rädsla för att glömmas bort eller förbises om de 
låg i en sjukhuskorridor (Kihlgren et al., 2004). 

 

Resultatsammanfattning 
Patienter upplevde att bemötandet varierade mellan olika sjuksköterskor. Upplevelsen av att 
vara bekräftad ökade när personalen tog initiativ till kontinuerlig kontakt under hela besöket 
på akutmottagningen. Patienter som getts låg prioritet i triageringen upplevde sig övergivna 
under väntetiden. När inte rutiner och prioriteringsprinciper uppfattats upplevde patienter att 
de befann sig i en osäker situation utan klara regler. Att bli erbjuden en filt eller någonting att 
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äta gav tydligt positiva känslor. Att bli lämnade ensamma i undersökningsrum kunde skapa 
upplevelser av att vara bortglömda. Patienter uttryckte inte alltid sina basala behov, vilket 
kunde få till följd att behoven inte uppmärksammades. 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  

Provsökningar i CINAHL och Medline gjordes för att utröna om en litteraturstudie var möjlig 
att genomföra utifrån det valda ämnet. Sökningarna visade att det fanns tillräckligt många 
artiklar för att göra en litteraturstudie i svensk kontext.  

Sökstrategin bygger på utvalda sökord och en manuell genomläsning av funna artiklars 
referenslistor. Den garanterar inte att alla tillgängliga artiklar i databaserna har hittats. De 
artikeldatabaser som använts till studien är de som rekommenderas för artikelsökningar inom 
omvårdnad. CINAHL innehåller ett omfattande material inom vårdvetenskap, medan Medline 
är den största databasen inom medicinsk vetenskaplig litteratur (Kristensson, 2014). 
Författarna utgick från de meningsbärande orden i studiens syfte för att finna lämpliga 
ämnesord i databasernas tesaurus. Kristensson (2014) skriver att ämnesord är en fördel att 
använda då de gör sökningar mer specifika. Ordet upplevelser kan tolkas som 
meningsbärande. Dock fanns inte experiences som ämnesord, och när ordet användes i 
fritextsökningar blev antalet träffar för få. De två meningsbärande ord som upplevdes 
resultera i den bästa kombinationen av relevans och en överskådlig artikelmassa var 
kombinationer utifrån akut* och Sverige. Sökningarna i CINAHL gjordes med begränsaren 
”Exclude Medline records”, vilket fick till följd att antalet träffar blev avsevärt lägre än i 
Medline. Författarna har valt ett relativt stort tidsspann (15 år) i databassökningarna. Det 
motiveras av att studiens syfte var att beskriva upplevelser på svenska akutmottagningar och 
att ett kortare tidsspann resulterade i för få artiklar. Den äldsta studiens som inkluderats 
publicerades 2003, vilket ger ett tidsspann på 13 år. Att sökningarna begränsades till artiklar 
skrivna på engelska bedöms ha lite inverkan på studien eftersom de flesta studier som 
genomförs i Sverige publiceras på engelska.  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser i en svensk kontext. Jämfört med ett vidare 
geografiskt område minskade detta möjligheten att finna relevanta artiklar. Att inkludera både 
kvantitativa och kvalitativa studier ökade möjligheten till ett större urval. Enligt Polit och 
Beck (2012) kan kvantitativa resultat bekräfta kvalitativa studier. Studier genomförda på 
psykiatriska akutmottagningar exkluderades eftersom dessa mottagningars organisationssätt 
avviker från somatiska akutmottagningars.  

I de fall en och samma artikel beskrev andra personers upplevelser vid sidan av patienters, har 
endast de resultat använts där det tydligt framgått att det är patienters upplevelser som 
beskrivs. I artiklar som baseras på både intervjuer och observationer har observationerna 
utelämnats i resultatet. Det eftersträvades att så långt som möjligt tolka det manifesta 
innehållet, även om kategorisering och bearbetning av resultaten innebar att en viss tolkning 
av det latenta innehållet behövde göras. Exempelvis tolkades patienters upplevelser av oro 
och rädsla som otrygghet och beskrevs som upplevelser knutna till basala behov. Samtliga 
artiklar i urvalet är skrivna på engelska. Det är inte författarnas modersmål, därför finns en 
risk för att språkliga missförstånd och/eller felaktiga översättningar förvanskat innehållet och 
påverkat studiens tillförlitlighet. Resultat från studier som använt kvantitativ metod har 
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medtagits där det framgått att de mätt patienters uttryck för upplevelser. I de kvantitativa 
studierna av Muntlin et al. (2008) och Franzén et al. (2008) har frågeformuläret Quality from 
the Patient’s Perspective (QPP) använts. Patienterna tillfrågades där bland annat om hur de 
upplevt väntetider, nutrition, information, delaktighet, respekt, empati och avskildhet. 
Författarnas tolkning är att patienterna i dessa studier ger uttryck för upplevelser.  

 
Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver patienters upplevelser av brister i bemötande på akutmottagningar. 
Patienter upplever sig ha blivit ignorerade och exkluderade (Ekwall, 2013; Olofsson et al., 
2011). Dock upplever patienter att bemötandet skiljer sig mellan olika sjuksköterskor 
(Kihlgren et al., 2004; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Nyström, Nydén & Petersson, 
2003). Enligt författarna kan ett samband råda mellan bemötande från personalen och upplevd 
delaktighet i vården. Frank et al. (2009) beskriver att patienter upplever sig vara bekräftade 
och delaktiga när personalen tar initiativ till kontinuerlig kontakt under besöket på 
akutmottagningen. Att sjuksköterskor upprätthåller kontinuerliga kontakter med patienter kan 
tolkas som respektfullt bemötande som inkluderar patienten istället för att exkludera hen. 
Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) skriver att delaktighet kräver empati och intresse 
för patienten som person. Dudas, Kaczynski och Olsson (2014) ser det som en självklarhet att 
ta tillvara patientens resurser och tillsammans med patienten komma överens om vad vården 
ska omfatta. Hedman (2014) vänder sig emot att patienter betraktas som underlägsna och 
okunniga och anser att patienten inte bara ska vara delaktig, utan även vara den som fäller det 
slutliga avgörandet i beslut som rör patientens vård. Författarna menar att även om det 
förekommer att sjuksköterskor brister i bemötande och inte bjuder in till delaktighet (Kihlgren 
et al., 2004), kan sannolikt inte alla negativa patientupplevelser förklaras med att 
sjuksköterskor brister i sitt arbete. Patienters förförståelse liksom deras förväntningar på 
besöket kan påverka deras tolkning av upplevelserna. 

Resultatet visar att patienterna hade olika strategier för att öka sin delaktighet under 
väntetiden. De som besökt akutmottagningar flera gånger tidigare tog med sig anhöriga 
(Nydén, Petersson & Nyström, 2003; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Nyström, Nydén 
& Petersson, 2003) för att kunna ställa frågor till personalen. Det är sjuksköterskors uppgift 
att involvera patienternas anhöriga i vården (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor och 
Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Patienternas anhöriga kan i författarnas tolkning ses 
som en resurs på akutmottagningen. De anhöriga känner oftast patienten bättre än personalen 
och kan bidra med information som annars inte skulle komma fram. Samtidigt är det viktigt 
att de anhöriga involveras på rätt sätt. I vissa fall kände patienter en press på sig att de 
anhöriga skulle övervaka deras medicinska tillstånd (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; 
Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Enligt Riksföreningen för Akutsjuksköterskor och 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskor ge information utifrån patienters och 
närståendes behov och ta speciell hänsyn till den svåra situation de befinner sig i på en 
akutmottagning. Kompetensbeskrivningen beskriver också den etiska frågan, att informera 
och involvera patient och närstående i vårdbeslut och vårdprocesser (ibid.). Upplevelser av 
brister i information, känslor av icke-deltagande och osäkerhet om vem som ansvarar för den 
medicinska övervakningen kan tolkas som uttryck för otrygghet hos patienter under 
väntetiden. Om patienter upplever att medföljande närstående har ett ansvar för den 
medicinska övervakningen av patienten, kan det tolkas som att sjuksköterskan varit otydlig 
med att kommunicera att den närståendes roll är att vara ett stöd och inte en ”extrapersonal”. 
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Föreliggande studie redovisar att patienter upplevde brist på information under väntetiden 
(Ekwall., 2013; Elmqvist et al., 2011), vilket stärks av andra studier. Enligt Göransson och 
von Rosen (2009) informeras var tredje patient om uppskattad tid för väntan på läkare. Var 
femte får information om att väntetiden påverkas av vilken prioritet som tilldelats i 
triageringen (ibid.). En orsak till patienternas frustration under väntetiden kan vara att 
patienterna inte förstår varför de måste vänta. Enligt Cross, Goodacre, Cathain och Arnold 
(2005) accepterar patienter väntetid orsakad av prioritering på akutmottagningar. Detta kan 
tolkas som att en förutsättning för acceptans av väntetid är att patienterna förstår 
konsekvenserna av triageringen. Genom att dela informationen, samtalet och beslutsfattandet 
mellan patient och sjuksköterska stärks partnerskapet (Kristenson Uggla, 2014c). Genom att 
dela informationen ökar också förutsättningarna för att följa patientlagen (SFS 2014:821, kap. 
3, 4 §) som säger att patienten ska få information om när hen kan förvänta sig att få vård. 
Enligt Dudas, Kaczynski och Olsson (2014a) kan personcentrerad vård innebära att patienter 
blir välinformerade och på det sättet görs delaktiga i vården.	  

I en studie med kvantitativ metod av Frank et al. (2011) upplevde patienter låg 
tillfredsställelse med att få basala behov i form av mat och dryck tillfredsställda. Kihlgren et 
al. (2004) beskriver att patienter som remitterats från vårdcentraler kunde vara hungriga och 
törstiga redan vid ankomsten till akutmottagningar. Att föra en dialog och uppmärksamma 
grundläggande behov kan vara viktiga omvårdnadshandlingar. Nydén et al. (2003) skriver att 
patienter inte hade några förväntningar på att få sina basala behov uppmärksammade. 
Kihlgren et al. (2004) beskriver att patienter upplevde att de störde stressad personal om de 
frågade efter en filt eller kudde. Patienters försiktighet kan tolkas som att sjuksköterskan inte 
bör förutsätta att patienter verbalt uttrycker sina behov – kanske inte ens om behoven är 
påträngande. Kihlgren et al. (2004) beskriver att patienter i hög grad uppskattade att 
sjuksköterskor uppmärksammade deras basala behov av mat, dryck och bekvämlighet, vilket 
kan illustrera att sjuksköterskan kan behöva ta initiativ och inte vänta in ett patientönskemål 
som kanske aldrig uttrycks. När patienter av hänsyn till stressad personal inte uttrycker sina 
behov, kan det vara en strategi för att bevara goda relationer. När personal i samma situation 
fokuserar på det praktiska omhändertagandet uppstår en klyfta mellan parternas 
förväntningar, vilket kan leda till missnöje hos både patient och personal (Ekwall, 2010). 

I inkluderade studier som använt kvantitativ metod ses inga signifikanta skillnader mellan 
mäns och kvinnors upplevelser under väntetiden på akutmottagningar. Inkluderade studier 
som använt kvalitativ metod särredovisar inte mäns respektive kvinnors upplevelser. Där 
uppgifter finns, redovisas könsfördelningen bland studiedeltagarna i artikelmatrisen. 

Väntetider kan uppstå på alla svenska akutmottagningar. Patienters upplevelser under sådana 
väntetider kan i det geografiskt och kulturellt begränsade område som Sverige utgör förväntas 
vara ungefär desamma. Överförbarhet är dock en rimlighetsbedömning som görs av läsaren 
(Kristensson, 2014).  Att endast upplevelser från svenska akutmottagningar beskrivs kan 
beaktas vid en bedömning av överförbarhet, liksom att denna studie inte gör skillnad mellan 
vuxna i olika åldrar. 

 
Kliniska implikationer   
Studiens resultat kan bidra till att öka sjuksköterskans medvetenhet om patienters upplevelser 
under väntetid på akutmottagningar. Bemötandet beskrivs av patienter inte enbart handla om 
vad sjuksköterskan gör, utan också med vilken attityd patienter möts av olika sjuksköterskor. 
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Patienters upplevelser av att inte känna sig delaktiga och att inte delges tillräckligt med 
information kan tillsammans med bemötande-frågan vara lämpliga utgångspunkter för 
reflektioner kring kärnkompetenser som personcentrerad vård, samverkan i team och 
förbättringsarbete. 

 

Förslag till ytterligare forskning  
Studien beskriver patienters upplevelser under väntetiden på svenska akutmottagningar. En 
liknande studie med syfte att beskriva personals upplevelser av patienters väntetid på svenska 
akutmottagningar kan komplettera denna studie och ge en klarare bild av fenomenet.   

Patienter med mindre allvarliga besvär får av naturliga skäl en lägre prioritering på 
akutmottagningen eftersom patienter med allvarligare åkommor enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) måste ges företräde till vården. Förslag till ytterligare 
forskning skulle kunna vara att beskriva ovanstående patientgruppers upplevelser under 
väntetiden. Denna studie kan kompletteras med studier som beskriver upplevelser under 
väntetider ur ett genusperspektiv. 

 

Slutsatser  
Väntetid på akutmottagningar kan förknippas med negativa känslor hos patienter. Orsaker kan 
vara brister i organisation och förhållningssätt inom någon av denna studies 
resultatkategorier. Ett personcentrerat synsätt kan utgöra grunden till lösningar på problemen. 
Den första prioriteringen av patienters vårdbehov görs ofta av en sjuksköterska. Det är även 
en sjuksköterska som utför ordinationer från läkare och avslutar behandlingar. 
Sjuksköterskans roll kan därför ses som en nyckelposition inom arbetet på akutmottagningar. 
Därför har sjuksköterskan en unik möjlighet att se hela patienten och skapa förutsättningar för 
ett personcentrerat arbetssätt.    
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Att beskriva och förstå 
patientens första möte på en 
akutmottagning, så som det 
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patientens anhöriga och den 
personal de först mötte.  
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Kvalitativ studie med deskriptiv design. Fokus 
på livsvärld. 
 
Datainsamlingsmetod 
Ostrukturerade intervjuer 
35-65 min långa. 
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Inklusionskriterier:  
Olika vårdsituationer där första mötet skedde 
med en sjuksköterska, undersköterska eller 
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Analysmetod:  
Innehållsanalys 

Styrkor:  
Tydlig redovisning av syfte, 
metod, inklusionskriterier, 
urval, analysprocess och 
resultat. 
 
 
Samtliga tre parter i varje 
vårdsituation intervjuades 
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Studien tar hänsyn till kända 
olikheter mellan länder för 
att optimera 
överförbarheten. 
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Urvalet gjordes av den 
ansvariga personen på 
mottagningen. 
 

 

Ett upplevt ointresse för patienters tankar och känslor 
skapade känslor av att deras delaktighet inte var viktig. 
 
Patienter som getts låg prioritet förstod att de skulle 
behöva vänta, men de förväntade sig inte att uppleva 
väntetiden som osäker och oberäknelig. 
 
Patienter upplevde att de inte vågade lämna rummet i 
oro att missa ett läkarmöte.  
 
Det var det viktigt att förstå vad som skulle ske för att 
patienten skulle kunna känna kontroll under väntetiden 
 
Patienter upplevde brist på information. 
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Frank, C., Asp, M. & Dahlberg, K. 
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Patient participation in emergency care - 
a phenomenographic study based on 
patients' lived experience. 

International Emergency Nursing. 

Sverige  

 

Syftet med denna studie var att beskriva 
patienters upplevelser av delaktighet i 
vården på en akutmottagning.  

Metod och design 
Kvalitativ studie med beskrivande 
design. 
 
Datainsamlingsmetod 
Intervjuer med öppna frågor.  
 
Population/urval 
Inklusionskriterier: Kunna tala ett språk 
som förstods av intervjuaren. 
 
Slutlig studiegrupp 
9 personer mellan 26 och 73 år (fyra 
kvinnor och fem män). Strategiskt urval.  
 
Analysmetod 
Innehållsanalys 
 
 
 
 
 

Styrkor 
Tydlig redovisning av syfte, 
inklusionskriterier, urval, 
analysprocess och resultat. 
 
Tydlig beskrivning av 
analysmetod och kontextens 
inverkan på överförbarhet. 
 
Svagheter 
Kort beskrivning av metod. 
 
Ingen diskussion om författarnas 
ev. förkunskap förs.  
 
Ingen redovisning av om 
datamättad uppnåddes. 

Att personalen hade större fokus på medicinska 
uppgifter än omvårdnadsuppgifter begränsades 
patienternas möjlighet till delaktighet 
 
Patienter upplevde att personal inte lyssnade 
till kritik. 
 
Patienter kunde uppleva sig vara bekräftade, 
behöva kämpa för delaktighet eller känna 
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Patient participation in the 
emergency department: an 
evaluation using a specific 
instrument to measure patient 
participation (PPED).  
 
Journal of Advanced Nursing. 
 
Sverige 

Att utvärdera 
patientdelaktighet utifrån 
patienters upplevelser av 
att ha vårdats på 
akutmottagning, med en 
särskild granskning av 
sambandet mellan 
deltagande och ålder, kön, 
utbildning och 
prioritetsnivå. 

Metod och design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkät skickades ut till patienterna en månad efter besök 
på någon av de tre akutmottagningar som ingick i 
studien. Tre påminnelser skickades till deltagarnas 
hemadresser. 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter som sökte vård på 
akutmottagning 28-30 nov 2008. 
Exklusionskriterier: 
Patienter under 18 år, patienter som var i behov av tolk 
och patienter som dödförklarades under sin vistelse på 
akutmottagningen. 
 
Slutlig studiegrupp 780 patienter 
 
Bortfall: 54% efter påminnelser. 47% av dessa var 
kvinnor. 
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 
 
 

Styrkor 
Tydlig redovisning av 
syfte, metod, inklusions- 
och exklusionskriterier 
och urval. Logiskt 
resultat.  
 
Trots stort bortfall höll 
studien god power. 
 
Bortfallet utförligt 
redovisat. 
 
Svagheter 
Endast svenskspråkiga 
patienter deltog. 

Patienter upplevde brist på information under väntetiden. 
 
Patienter upplevde att basala behov förbisågs. 
 
Patienter upplevde att oro och smärta inte lindrades i den 
mån de önskade. 
 
Var fjärde patient upplevde sig  inte delaktiga i vården. 

 

 



 

 

 

Författare/Artikelns 
titel/tidskrift/Land 
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Franzén, C., Björnstig, U. & 
Jansson, L. (2008). 
 
Injured road users' experience of 
care in the emergency 
department. 
 
Journal of Clinical Nursing. 
 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser av 
vårdkvalitet på en 
akutmottagning samt att 
analysera samband mellan 
patienters bakgrund och 
upplevda vårdkvalité. 

Metod och design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
  
Datainsamlingsmetod 
Tre veckor efter att patienterna lämnat sjukhuset 
skickades enkät till patienternas hemadresser.  
Stratifierat konsekutivt urval. 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: >18 år, sökt vård på akutmottagning 
för skador efter trafikolycka i bil, på cykel eller som 
fotgängare.  
Exklusionskriterier: 
Patienter med demenssjukdom och psykisk sjukdom. 
 
Slutlig studiegrupp 
565 personer 
Ålder 18-70 år. 
41% var kvinnor. 
Analysmetod 
Statistisk analys. 
 
 
 

Styrkor:  
Tydlig redovisning av 
syfte, metod, inklusions- 
och exklusionskriterier 
och urval. Logiskt 
resultat.  
 
Stort urval och hög 
power, 
 
God redovisning av 
bortfall 
 
Svagheter 
Vissa skillnader i ålder, 
kön och 
allvarlighetsgrad mellan 
deltagare och bortfall. 

En signifikant koppling mellan upplevd god vårdkvalitet 
och kort väntetid på läkarmöte sågs. 
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Kihlgren, A. L., Nilsson, M., 
Skovdahl, K., Palmblad, B. & 
Wimo, A. (2004). 
 
Older patients awaiting 
emergency department 
treatment.  
 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 
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Syftet med denna studie 
var att genom 
observationer och 
intervjuer med patienter 
>75 år och medföljande 
anhöriga beskriva 
villkoren 
på akutmottagningen och 
händelser 
som ägde rum under 
väntetiden. 
 
  

Metod och design 
Kvalitativ studie med Grounded teori och induktiv 
design. 
 
Datainsamlingsmetod 
Icke deltagande observationer och intervjuer. 
 
Population 
Inklusionskriterier: Patienter >75 år som sökt vård på 
akutmottagningen där studien ägde rum.  
Exklusionskriterier: Patienter med misstänkt hjärtinfarkt 
och patienter med misstänkt fraktur. 
 
Slutlig studiegrupp 
20 patienter (14 kvinnor och 6 män) observerades, varav 
16 intervjuades. Konsekutivt urval, en sjuksköterska 
tillfrågade patienter vartefter de anlände om de ville 
delta. Målet var att nå mättnad. 
 
Analysmetod 
Utifrån huvudstrukturen från fältobservationer i 
grounded theory. 

Styrkor:  
Tydlig redovisning av 
syfte, inklusions- och 
exklusionskriterier, 
urval, analysprocess och 
resultat. 
 
Studien redovisade 
uppnådd mättnad.  
 
Pilotstudie föregick 
huvudstudien. 
 
Svagheter 
Konsekutivt urval 
 
Ojämn könsfördelning 

Lyhördhet och uppmärksamhet för individuella behov var 
mycket viktiga för att patienter skulle uppleva god 
omvårdnad. Vid dessa tillfällen förutsåg sjuksköterskan när 
en patient behövde en kudde eller filt, om patienten var 
hungrig eller törstig, hade behov av att gå på toaletten eller 
få smärtlindring. 
 
Upplevelser av olika bemötande från olika sjuksköterskor, 
att vissa verkade mer intresserade av medicinska åtgärder 
än omvårdnad. Skillnaderna låg inte främst i vad 
sjuksköterskorna gjorde utan i deras attityd. 
 
Patienter upplevde det som viktigt att få delta i beslut om 
inläggning eller hemgång. 
 
Känslor av misstro hos patienter blev allt mer framträdande 
ju längre väntetiden led 
 
Patienter upplevde att de inte vågade lämna 
undersökningsrummet för att leta efter en toalett eller 
telefon av rädsla för att missa ett läkarmöte eller 
information. 
 
Patienter som väntat länge på vårdcentral kunde vara 
hungriga och törstiga redan vid ankomst till 
akutmottagningen. 
 
Patienter upplevde rädsla för att lämnas ensamma med 
bröstsmärtor i ett rum, för att glömmas bort i en 
sjukhuskorridor, att falla ur sängen, att inte nå larmknappen 
eller att inte få smärtlindring vid behov. 
 
Patienter kunde ha svårt att hitta bekväma ställningar på 
hårda akutbritsar, vilket kunde resultera i ryggvärk. 
 
Patienter upplevde brist på avskildhet. 
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Muntlin, A. M., Gunningberg, L. 
A. & Carlsson, M. A. (2008). 
 
Different patient groups request 
different emergency care - a 
survey in a Swedish emergency 
department.  
 
International Emergency 
Nursing. 
 
Sverige 

Syftet var att undersöka 
möjliga skillnader i 
upplevd vårdkvalité på en 
akutmottagning, i relation 
till patienternas bakgrund 
och sökorsak.   

Metod och design 
Kvantitativ prospektiv studie. 
 
Datainsamlingsmetod 
200 personer som besökte akutmottagningen tillfrågades 
om att besvara en enkät på akutmottagningen. 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: Patienter >18 år som besökte 
akutsjukvården på mottagningen där studien 
genomfördes, svensktalande, orienterad till tid, rum och 
person. 
Exklusionskriterier: Patienter i livshotande tillstånd, 
drogpåverkade patienter och medvetslösa patienter. 
Konsekutivt urval 
Slutlig studiegrupp 
200 personer. 49% av deltagarna var kvinnor och 
medelåldern 51 år. 
 
Bortfall: 44 tillfrågade personer deltog inte i studien.  
 
Analysmetod 
Statistisk analys. 
 
 

Styrkor: 
Tydlig redovisning av 
syfte, metod , 
inklusionskriterier och 
urval. Logiskt resultat.  
 
Orsak till bortfall 
redovisas. 
 
God power. 
 
Svagheter 
Deltagarna var 
signifikant yngre än 
ickedeltagarna. 
 
Icke svensktalande 
patienter exkluderades, 
vilket endast nämns i 
diskussionen. 

Brist på uppmärksamhet för basala behov upplevdes 
starkare hos patienter som efter besöket på en 
akutmottagning skrevs in på vårdavdelning än hos dem som 
fick gå hem. 
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Nydén, K., Petersson, M. & 
Nyström, M. (2003). 
 
Unsatisfied basic needs of older 
patients in emergency care 
environments - obstacles to an 
active role in decision making. 
 
Journal of Clinical Nursing. 
 
Sverige 

Syftet med studien var att 
undersöka äldre patienters 
grundläggande behov på 
en svensk akutmottagning.    

Metod och design 
Kvantitativ deskriptiv studie med Maslows teori om 
motivation och personlighet som teoretisk ram.  
 
Datainsamlingsmetod 
Ostrukturerade intervjuer. 
 
Population/studiegrupp 
Inklutionskriterier:  
Patienter som vid upprepade tillfällen uppsökt 
akutmottagning Ändamålsenligt urval. 
 
Slutlig studiegrupp 
7 patienter, 65-88 år gamla, varav 2 kvinnor och 5 män. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalys följd av en tolkning. 

Styrkor: 
Tydlig redovisning av 
syfte, metod och urval. 
Logiskt resultat.  
 
Svagheter: 
Otydlig beskrivning av 
inklusionskriterier. 
 
Könsfördelningen var 2 
kvinnor och 5 män. Det 
kan diskuteras om detta 
är en svaghet i en 
kvalitativ studie med 
ändamålsenligt urval. 
 
 
 

Patienterna ville ha någonting att äta under den långa 
väntetiden, men så blev inte alltid fallet.  
 
Patienter upplevde britsarna som obekväma. Vissa fick 
ryggont av det hårda underlaget. 
 
Smärtlindringen upplevdes som otillräcklig under 
väntetiden. 
 
Patienter upplevde att de undertryckte rädsla när de låg 
ensamma i undersökningsrum och måste lita på att 
sjuksköterskan bedömt deras tillstånd korrekt 
 
Patienter upplevde det som naturligt att de inte fick sina 
existentiella behov tillfredsställda eftersom personalen var 
så stressad. 
 
Ensamma patienter kände sig tryggare om de låg på en brits 
i korridoren än i ett undersökningsrum.   
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Nyström, M., Dahlberg, K. & 
Carlsson, G. (2003).  
 
Non-caring encounters at an 
emergency care unit--a life-
world hermeneutic analysis of an 
efficiency-driven organization.  
 
International Journal of Nursing 
Studies. 
 
Sverige 

Syftet med denna studie 
var att analysera och 
beskriva icke-vårdande 
möten på en 
akutmottagning.  

Metod och design 
Kvalitativ hermeneutisk studie med beskrivande design. 
 
Datainsamlingsmetod 
Nio patienter och nio sjuksköterskor intervjuades på 
akutmottagning som kritiserats för bristande holistiskt 
perspektiv. 
 
Population/studiegrupp 
Inklusionskriterier: 
Patienterna hade uppsökt akutmottagning vid ett flertal 
tillfällen och valdes ut för att representera så många 
olika diagnoser som möjligt. 
 
Slutlig studiegrupp 
Nio patienter i åldern 52 och 88 år.   
Nio sjuksköterskor intervjuades också. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalys 

Styrkor 
Tydlig redovisning av 
syfte, metod och urval. 
Logiskt resultat.  
 
 
Svagheter:  
Datainsamling och urval 
otydligt beskrivna. 
 
Överförbarhet kan 
ifrågasättas eftersom 
akutmottagningen valts 
pga kända problem och 
klagomål 
 
Oklart antal deltagande 
patienter. De uppges till 
nio, varav sex kvinnor 
och fem män (vilket blir 
11). 
 

Patienter upplevde att det inte blev sedda under väntetiden, 
att ingen berättade för dem varför de väntade eller vad som 
skulle hända. 
 
Patienter upplevde att det var obehagligt att ligga ensam i 
ett undersökningsrum utan att någon tittade till dem.  
Patienter upplevde att det var värre att vänta ensam i ett 
undersökningsrum än i korridoren. 
 
Enligt patienter fick de ibland för mycket information om 
sjuksköterskornas stressade arbetssituation. Detta gjorde att 
de sedan undvek att påkalla uppmärksamhet under 
väntetiden. 
 
Patienter som uppsökt mottagningen upprepade gånger 
upplevde att vissa sköterskor hade ett större intresse av 
patienternas omvårdnadsbehov under väntetiden än andra.  
 
Hade patienten med sig en anhörig förväntades denna 
person ombesörja patientens behov av omvårdnad under 
väntetiden. 
 
Närstående kunde hjälpa patienten att få information. 
 
En rädsla för hämnd eller att utmana sjuksköterskans 
självkänsla fick patienter att hålla inne med klagomål. 
 
Patienter upplevde att grundläggande behov som något att 
äta eller dricka inte tillgodosågs. 
 
Få patienter uttryckte sina behov, vilket ledde till att ingen 
brydde sig om dem. 
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Nyström, M., Nydén, K. & 
Petersson, M. (2003). 
 
Being a non-urgent patient in an 
emergency care unit--a strive to 
maintain personal integrity. 
 
Accident and Emergency 
Nursing. 
 
Sverige 

Syftet med denna studie 
var att analysera och 
beskriva upplevelser av att 
vara en icke-akut patient 
på en akutmottagning.  

Metod och design 
Kvalitativ studie med induktiv design och fokus på 
livsvärld.  
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in med hjälp av intervjuer 
 
Population/studiegrupp 
Personer som vid flera tillfällen upplevt att vara icke-
akuta patienter vid flera akutmottagningar deltog i 
studien  
 
Slutlig studiegrupp: 
Sex kvinnor och fem män i åldern 52-88 år  
 
Analysmetod 
Innehållsanalys 
 
 

Styrkor 
Tydlig redovisning av 
syfte. Logiskt resultat.  
 
Svagheter 
Metod och analys 
kortfattade. 
 
Oklara 
inklusionskriterier. 
 
Ingen diskussion om 
överförbarhet. 
 
 

Patienter som uppsökt mottagningen upprepade gånger 
upplevde att vissa sköterskor hade ett större intresse av 
patienternas omvårdnadsbehov under väntetiden än andra.  
 
Patienter upplevde trygghet i att få sin biologiska kropp väl 
omhändertagen. Men ett upplevt ointresse för deras tankar 
och känslor skapade känslor av att inte kunna delta lika 
mycket som patienterna hade velat. 
 
Patienterna upplevde att de lämnades att vänta i timmar på 
att få träffa en läkare.  
 
Patienterna kände sig som en belastning för 
sjuksköterskorna och undviker kontakt i onödan.  
 
Närstående kunde hjälpa patienter att ställa frågor 
 
Personer som patienten inte hade någon kontakt med fick 
skulden för bristande omvårdnad under väntetiden.  
  
Sjuksköterskorna förklarade för flera patienter att 
mottagningen var underbemannad, vilket påverkade 
patienter negativt. Patienter vågade inte uttrycka sina 
behov. 
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Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Olofsson, P., Carlström, E. D. & 
Bäck-Pettersson, S. (2012). 
 
During and beyond the triage 
encounter: chronically ill elderly 
patients' experiences throughout 
their emergency department 
attendances.  
 
International Emergency 
Nursing. 
 
Sverige 

Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva 
kroniskt 
sjuka äldre patienters 
erfarenheter av mötet 
under tirageringen och 
efterföljande vistelse på 
akutmottagning.  

Metod och design 
Kvalitativ fenomenologisk studie med deskriptiv design. 
 
Datainsamlingsmetod 
14 ostrukturerade intervjuer  
 
Population/urval 
Inklusionskriterier: svensktalande, >70 år och 
diagnostiserad med minst 3 sjukdomstillstånd, samt att 
ha besökt akutmottagning minst 3 gånger de senaste 12 
mån och då inte betraktats som i behov av omedelbar 
vård. 
 
Slutlig studiegrupp 
14 personer varav 5 män och 9 kvinnor i åldern 71-90 år. 
 
Analysmetod 
Innehållsanalys 

Styrkor 
Tydlig redovisning av 
syfte och metod. 
Logiskt resultat.  
 
 
Svagheter 
Hur urvalet gått till 
framgår inte. 
 
Det kan diskuteras om 
könsfördelningen 5 män 
och 9 kvinnor kan 
betraktas som en 
svaghet i en 
fenomenologisk studie. 
 

Patienter upplevde väntan på triagesköterskan som kort, 
oavsett om de kom med ambulans eller via väntrummet. 
Efter triageringen måste patienter vänta på fler 
undersökningar, provtagningar etc. Under denna tid känner 
sig deltagare övergivna och ensamma. 
 
Deltagare upplevde att sjuksköterskorna inte brydde sig om 
dem, att de till och med var en börda för dem. När de 
påkallade uppmärksamhet behandlades de med likgiltighet 
och ibland arrogans. 
 
Utan förklaring såg deltagarna hur andra patienter som 
väntat en kortare tid blev omhändertagna fortare.  
 
Väntan upplevdes inte proportionerlig till den insats som 
patienter väntade på, som ibland var över på några minuter.  
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