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Abstract 
Background: Patients seek care at an emergency department (ED) due to different 

care needs and diagnoses. The number of patients that visit the ED increases 

annually which leads to an increased waiting time and the visit gets overwhelming 

for the patient. The nurse has a leading role in the treatment and care of the patient 

in the ED. Purpose: To describe the patient's experience of the nurse's treatment at 

an ED. Method: A literature review compiled based on scientific articles searched 

from the databases Cinahl, Pubmed and Psycinfo. Relevant keywords have been 

used to find articles that answers the purpose of the literature review. Results: 

Results in this literature review are based on 16 scientific articles, 7 quantitative 

and 9 qualitative. It was important with accuracy of treatment when assessing the 

patient during triage. The patient’s perception´s is that information and good 

treatment are important to get a more positive experience. To be seen, 

acknowledged and being a part of your own care leads to reduced anxiety and 

insecurity in the patient. The nurse’s treatment and communication with the patient 

during the waiting period was of great importance to the patient's experience. 

Patients that are accompanied by relatives to the ED feels more secure during the 

waiting time and in communicating with nurses because they considered their 

relatives where helpful in remembering information and keeping in contact with 

the nurse. Conclusion: By making small changes in nursing care such as closer 

supervision and increased information, patient´s experience of nurse’s treatment 

can be improved. 

   
Keywords: Communication, department, emergency, information, nurse,   
patient and treatment. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Till akutmottagningen kommer patienter med olika omvårdnadsbehov 

och diagnoser för att få hjälp. Antalet patienter som söker akut sjukvård ökar 

årligen, detta leder till att väntetiden på akutmottagningen blir lång och 

upplevelsen omtumlande. På akutmottagningen har sjuksköterskan en ledande roll 

i bemötande och omvårdnad av patienten. Syfte: Att beskriva patientens 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning. Metod: En 

litteraturöversikt sammanställd utifrån vetenskapliga artiklar sökta från 

databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Relevanta sökord har använts för att 

hitta artiklar som svarar på litteraturöversiktens syfte. Resultat: Resultatet har 

baserats på 16 vetenskapliga artiklar, 7 kvantitativa och 9 kvalitativa. Det var 

viktigt med noggrannhet av bemötande vid bedömning av triage. Patientens 

uppfattning är att information och bra bemötande är viktigt för att få en positiv 

upplevelse. Att bli sedd, bekräftad och göras delaktig i omvårdnaden leder till 

minskad ångest och osäkerhet hos patienten. Sjuksköterskans bemötande och 

kommunikation med patienten under väntetiden hade stor betydelse för patientens 

upplevelse. Patienter som har anhöriga med sig till akutmottagningen upplever en 

ökad säkerhet under väntetiden och vid sjuksköterskans bemötande. Patienterna 

ansåg att anhöriga fanns till som hjälp med att komma ihåg information och hålla 

kontakten med sjuksköterskan. Slutsats: Genom att göra små förändringar i 

omvårdnadsarbetet som tätare tillsyn och ökad information kan patienters 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande förbättras. 
 

Nyckelord: Akutmottagning, bemötande, information, kommunikation, patient, 

sjuksköterska. 
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1. Inledning  

Att bemöta patienter i vården på ett gott sätt är en viktig faktor för att kunna främja 

delaktigheten i patienternas vård. Genom ett bra bemötande och en god 

kommunikation kommer patienter som sjuksköterskor vårdar få en mer jämlik 

vård och ökat patientinflytande (Socialstyrelsen, 2015). Ofta är det på 

akutmottagningen patienten börjar sin resa genom vårdkedjan, det är därför viktigt 

att undersöka hur patienter upplever sjuksköterskors bemötande på 

akutmottagningar för att finna eventuella förbättringsområden. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Patient på en akutmottagning  

Till en akutmottagning kommer patienter för att få en medicinsk bedömning och 

diagnos på dennes symtom (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). När en patient 

söker vård på en akutmottagning får denne oftast träffa ett specialiserat team 

utifrån omvårdnadsbehov och diagnos (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 

2012). Många av de patienter som söker vård på en akutmottagning gör det för att 

de inte har kunskap om primärvården, att de inte fått en tid (enligt dem själva) 

inom rimlig tid eller för att de själva bedömer sig vara i behov av akut 

sjukhusvård. En annan faktor som visat sig spela roll är rekommendationer från 

andra vårdgivare exempelvis telefonrådgivningen samt påverkan från 

familjemedlemmar (Coster, Turner, Bradbury & Cantrell, 2017). En av de mest 

förekommande orsakerna till att människor söker vård på en akutmottagning är 

smärta, den mest frekventa smärtan att söka för är buksmärta (Muntlin Athlin, 

Carlsson & Gunningberg, 2015). Den överrepresenterade gruppen som söker hjälp 

på en akutmottagning är äldre patienter över 80 år (Socialstyrelsen, 2017). De 

patienter som söker vård på en akutmottagning där behovet av akutsjukvård inte 

föreligger är patienter med mjukdelsskador, till exempel sår, stukningar och lättare 

muskelskador (McGuigan & Watson, 2010).  

 

 



 

6 
 

2.2 Väntetider på en akutmottagning 

År 2015 sökte 2,5 miljoner patienter vård på en akutmottagning, av dessa sökande 

resulterade 32 % i inskrivningar. Antalet sökande till akutmottagning har ökat 

markant senaste åren, vilket resulterar i ökade väntetider samt ökad stress för 

personalen (Socialstyrelsen, 2015). Det höga trycket på akutmottagningar gör att 

vistelsetiden kan bli lång. Besöket tar i snitt tre timmar och 18 minuter, för vissa 

längst ca sju timmar och andra mindre än en timma. Väntetiderna har sedan 2013 

ökat med ca 20 minuter (Socialstyrelsen, 2017).  

 

I och med att många söker vård på en akutmottagning sker det att intaget blir som 

en flaskhals, där triagering av patienterna tar tid. Detta kan resultera i att de mest 

sjuka kan få vänta onödigt länge på rätt vård vilket kan leda till onödigt lidande 

och ökad ångest (Wolf, Delao, Perhats, Moon & Zavotsky, 2017).  

  

2.3 Triagering på en akutmottagning 

I Sverige används bland flera olika triage system, RETTS - Rapid Emergency 

Triage and Treatment System. Patienten prioriteras i färgerna röd, orange, gul, 

grön eller blå, utifrån behovet av vård. Röd betyder ”livshotande”, orange betyder 

”potentiellt livshot”. Både gul och grön betyder att patienten ”kan vänta” och 

ingen väsentlig skillnad finns i prioritering av dessa färger om patienten får vård 

inom rimlig tid. Blå patienter bedöms kunna söka en annan vårdform än 

akutsjukvård till exempel primärvården (Widgren, 2012). Göransson & Rosen 

(2010) skriver att det pågår mycket forskning inom triage på akutmottagningar och 

ofta lyfts patientens upplevelse fram som en viktig aspekt. I en svensk studie 

framkom att triage sjuksköterskor knyter den första kontakten med patienten och 

spelar därför en viktig roll i patientens upplevelse av sin vistelse på 

akutmottagningen. Studien visade även att triage sjuksköterskors bemötande och 

det intryck han eller hon ger till patienten hade betydelse för patientens upplevelse 

av besöket på akutmottagningen, bemötande i denna litteraturöversikt ses som en 

helhet, all kontakt och kommunikation med patienten inkluderas samt anhöriga. 

Triage ser olika ut i västvärlden där användandet är mest frekvent, det finns ingen 

generell triageskala vilket betyder att triagebedömning ser olika ut beroende på 
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vilket land patienten söker vård i. Triagering kan ske på två olika sätt, antingen 

med en sjuksköterska eller utav två sjuksköterskor vilket leder till en mer 

noggrann bedömning där även vitalparametrar bedöms (Göransson & Rosen, 

2010). 

 

I en studie av Wolf et al. (2017) granskades sjuksköterskors förståelse och 

erfarenhet av triagering för att undersöka eventuella faktorer som kunde påverka 

sjuksköterskors förmåga att triagera. I studien framkom att flertalet sjuksköterskor 

gör en snabb bedömning och går ofta på intuition och magkänsla. Määttä & 

Öresland (2014) skriver att i och med detta har det betydelse vilken sjuksköterska 

patienten möter vid triageringen vilket kan påverka patienternas rätt till jämlik 

vård, jämlik vård innebär i denna artikel att vården ska vara lika för alla oavsett 

etnicitet, sexuell läggning, social tillvaro eller kön (Määttä & Öresland, 2014). Det 

framkom även att triagering alltid är det första som genomförs i mötet med 

patienten vilket är en viktig faktor till att förkorta väntetiderna (Wolf et al., 2017).  

 

2.4 Sjuksköterskans arbete på en akutmottagning 

Förutom triagering har sjuksköterskan flera olika uppgifter i arbetet på en 

akutmottagning. Det är sjuksköterskan som har det övergripande 

omvårdnadsansvaret för patienten, rapporterar till andra yrkesgrupper och 

instanser. Sjuksköterskan är även teamledare, genomför olika typer av 

bedömningar, dokumenterar, delar medicin och koordinerar arbetet mellan 

sjuksköterskan och undersköterskan. På en akutmottagning är sjuksköterskan en 

del av ett team som består av undersköterska, läkare och sjuksköterska. Teamen är 

ofta specialiserade inom ett område till exempel ortopedi, medicin, trauma eller 

kirurgi. För att få ett bra patientflöde har teamen ofta en nära samverkan mellan 

andra instanser såsom röntgen, sjukhusavdelningar och laboratoriet (Andersson et 

al., 2012). En stor del i sjuksköterskans omvårdnad är bemötandet med patienter 

och anhöriga. Med bemötande i denna litteraturöversikt menas sjuksköterskans 

beteende och handlingar, verbala som icke-verbala i det vårdande mötet med 

patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) 
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2.5 Delaktighet och kommunikation 

Att skapa en bra relation mellan patienter och sjuksköterskor är en del i 

omvårdnaden på en akutmottagning. För att patienter ska kunna få vara delaktig i 

vården krävs det att dialoger förs där grunden bygger på respekt och empati för 

patienten (Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2015). Med patientinflytande menas 

att patienten själv ska vara med och bestämma vilken vård som ska utföras (Eldh, 

2014). 

  

I en studie av Arungwa (2014) presenteras att relationen mellan patienter och 

sjuksköterskor påverkas av kommunikationen dem emellan. Kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter handlar inte enbart om att utbyta information, 

utan också förmågan att kunna förmedla känslor och få dessa bekräftade som 

patient. Det krävs goda och olika kommunikationsförmågor hos sjuksköterskor för 

att kunna individanpassa informationen till patienten. Att anpassa informationen 

till patienten kan vara att ge informationen skriftligt, muntligt eller i grupp för att 

patienten ska kunna få de bästa förutsättningarna för att förstå. Studien presenterar 

även att feedback är viktigt, att mottagaren av informationen ger feedback till den 

som tilldelat informationen. När kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskor fungerar på ett bra sätt påverkas vårdkvalitén på patienters vård till 

att bli bättre. Med vårdkvalité i denna litteraturöversikt menas att tillfredställa 

patientens förväntningar på vården och att sjuksköterskan ska ge en trygg och 

säker personcentrerad vård i omvårdnadssituationer på akutmottagningar 

(Arungwa, 2014).  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver att Hendersons definition av 

omvårdnad har haft och har fortfarande stort inflytande på 

sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Definitionen passar in i all slags vård, även på 

en akutmottagning. Omvårdnadsteoretikern Henderson fokuserade på 

yrkesfunktioner och de uppgifter sjuksköterskor har inom yrket. Det Henderson 

utgick ifrån i sin forskning var patienten, människan och dess grundläggande 

behov. Henderson belyser i sin forskning att kommunikationen mellan patienter 
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och sjuksköterskor, hur patienten reagerar på sjuksköterskors bemötande samt att 

utvärdera sig själv efter mötet med patienter och närstående är viktigt. Att 

patienten ska vara delaktig i sin vård var Henderson tidig med att lyfta fram, och 

att det är sjuksköterskor som ska tillfredsställa patientens behov när denne inte har 

möjlighet att ta hand om sig själv. Henderson skriver om interaktion-

kommunikation om vad sjuksköterskor känner, tänker och observerar hur 

sjuksköterskor bekräftar patienten och hur denne då reagerar. Sjuksköterskan och 

patienten arbetar mot målet tillsammans oavsett vad målet med omvårdnaden är. 

Henderson beskriver omvårdnadsprocessen, där sjuksköterskor ska bedöma vilka 

behov patienten har i den aktuella situationen och agera och planera utifrån detta 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta kan jämföras med triagering som 

sjuksköterskor ofta arbetar med på akutmottagningar, där olika bedömningar och 

prioriteringar görs.  

 

2.7 Problemformulering 

För att uppnå en vård med en hög vårdkvalité krävs det att patienten är nöjd med 

det bemötande denne får. I och med att fler söker vård på en akutmottagning blir 

väntetiden för patienter längre vilket är en aspekt att ta i beaktning för hur 

patienten upplever kvalitén. Hur nöjd patienten blir påverkas också av hur lång tid 

det tar att påbörja behandling och patientens förväntan på väntetiden. Att skapa en 

bra relation, eftersträva en god kommunikation och ett bra bemötande mellan 

patient och sjuksköterska är en stor del i omvårdnaden på en akutmottagning. 

Genom att undersöka forskning om hur patienter upplever att de blivit bemötta på 

en akutmottagning kan omvårdnaden förbättras ytterligare. På en akutmottagning 

är det fokus på varför patienten sökt vård, rädda liv och se till symtom och tecken. 

Genom att utforska bemötandet mellan sjuksköterskor och patienter identifieras 

eventuella förbättringsområden på akutmottagning som sedan lyfts inom det 

studerade området.  

 

 3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelse av 

sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning. 
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4. Metod 

  

4.1 Design 

Detta arbete har genomförts som en litteraturöversikt. I litteraturöversikten 

sammanställs och presenteras befintlig forskning för att identifiera eventuella 

brister och undersöka om det finns behov av mer forskning inom området. Genom 

att söka och analysera artiklar har kunskapsläget inom det valda ämnet kunnat 

fastställas. I denna litteraturöversikt följdes dataanalysen som beskrevs av Friberg 

(2012) Polit och Beck (2012).  

  

4.2 Urval 

För att hitta relevanta artiklar inom det valda ämnet har databaserna PubMed, 

Cinahl och psycinfo använts, dessa databaser har använts för att de anses innehålla 

artiklar relevanta för ämnet omvårdnad (Friberg, 2012). Inklusionskriterier: 

Artiklarna till litteraturöversikten är hämtade från länder där det finns sjukvård, 

likt den i Sverige. De artiklarna i litteraturöversikten är publicerade mellan 2007-

2017, endast artiklar tillgängliga i fulltext har använts och enbart artiklar skrivna 

på engelska finns med. Exklusionskriterier: Inga artiklar med fokus på psykiatriska 

sjukdomar eller som kräver specialistutbildning finns med i litteraturöversikten. 

Dessa inklusion och exklusionskriterier har använts för att få fram aktuell 

forskning och att författarnas språkkunskap begränsats till engelska. Psykiska 

sjukdomar har exkluderats då syftet var att undersöka somatiskt sjuka patienters 

upplevelse, samt att litteraturöversikten ska skrivas från sjuksköterskans 

grundutbildning och inte specialistutbildning utifrån Högskolan Dalarnas riktlinjer.  

 

4.3 Datainsamling  

Kunskap har samlats in genom sökning och analys av vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för syftet. Sökord som används i olika kombinationer är  “Satisfaction”, 

“Relations”, “Patient”, “Attitude”, “Person centered care”, “Emergency”, “Acute”, 

“Quality of care”, ”Communication”, ”Nurse”,”Nursing”, ”Hospital”, 

”Relationship”, “Experience”, “Department”, “Triage”, “Participation”, 
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“Treatment”, “Caring”, “Expectation”, “Information”, “Values”, “Visit”, 

“Sweden”  och ”Emotions”. Dessa sökord har använts då de ansågs vara relevanta 

utifrån författarnas valda syfte. Sökning av artiklar har skett i valda databaser 

utifrån kombinationer av de sökord som nämns under rubriken datainsamling. 

Titlar och abstrakt lästes enskilt, de artiklar i fulltext som hittats har sedan lästs av 

båda författarna där sedan ett gemensamt beslut tagit till vilka artiklar som ska 

användas i litteraturöversikten (Rosén, 2012). Vid sökningar har den booleska 

operatorn AND använts (Polit & Beck, 2012).  

 

4.4 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskningsmall från Högskolan Dalarna har använts vid granskning av alla 

vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten, mallen är en modifierad version av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). I dessa granskningsmallar finns frågor 

som ska besvaras ja och nej på utifrån om informationen finns med i artiklarna 

eller inte. Enbart de med 80 % i kvalitétsgrad eller högre har använts i resultatet 

till denna litteraturöversikt. För att artiklar ska kunna få 80 % i kvalité krävs minst 

20 ja av 25 möjliga för kvalitativa och 23 ja av 29 möjliga för de kvantitativa 

artiklarna.  

 

4.5 Tillvägagångssätt  

Artiklarna söktes av båda författarna, enskilt på varsin databas och i samarbete 

med varandra. Idéer diskuterades angående relevanta sökord för att svara på 

litteraturöversiktens syfte.  Initialt lästes titlar och abstract enskilt, intressanta 

artiklar utifrån litteraturöversiktens syfte valdes ut och lästes, översattes och 

godkändes av båda författarna. Sist gjordes slutgiltiga val om vilka artiklar som 

ska läggas fram i litteraturöversiktens resultat (Rosén, 2012).  

 

4.6 Analys och tolkning av data 

Först lästes artiklarnas resultatdel upprepade gånger för att få helhetsbild av 

innehållet. Därefter kodades artiklarnas resultat utifrån föreliggande studiens syfte 

genom att markera texten. Texten som svarade på syftet översattes gemensamt av 

författarna för att få en bra uppfattning och en så lika bedömning av informationen 
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som möjligt. Koderna sorterades sedan utifrån likheter och skillnader och bildade 

kategorier (Friberg, 2012). De kategorier som skapades var: noggrannhet av 

bemötande vid bedömning av triage, väntetidernas påverkan av sjuksköterskans 

bemötande, vikten av information till patienten, kommunikationens betydelse på 

en akutmottagning, patientens delaktighet i vården på en akutmottagning, vikten 

av att bli sedd av sjuksköterskan och anhörigas påverkan på sjuksköterskans 

bemötande. 

 

4.7 Etiska överväganden 

 Etiken i de funna artiklarna har granskats objektivt. Forskningsprincipen om 

autonomi, nytta, inte skada, och rättviseprincipen har följts (Kristensson, 2014). 

Alla artiklar som funnits som svarat på syftet i litteraturöversikten har inkluderas, 

det anses vara oetiskt att enbart ta med de artiklar som stödjer författarnas 

antagande och värderingar (Forsberg & Wengström, 2013). Hänsyn har tagits till 

översättning och läsförståelse där båda författarna till litteraturstudien har hjälpts 

åt med översättning och tolkning av meningar från engelska till svenska.  Enbart 

artiklar som är etiskt granskade eller där ställningstagande till etisk granskning 

finns med i denna litteraturöversikt.  
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5. Resultat 

Resultatet till denna litteraturöversikt är baserat på 16 vetenskapliga artiklar, 7 

kvantitativa och 9 kvalitativa. Sju kategorier har bildats grundat på de artiklarna 

som är: noggrannhet av bemötande vid bedömning av triage, väntetidernas 

påverkan av sjuksköterskans bemötande, vikten av information till patienten, 

kommunikationens betydelse på en akutmottagning, patientens delaktighet i 

vården på en akutmottagning, vikten av att bli sedd av sjuksköterskan och 

anhörigas påverkan på sjuksköterskans bemötande. 

 
5.1 Noggrannhet av bemötande vid bedömning av triage  

I en studie av Möller, Fridlund och Göransson (2010) beskrev patienterna vikten 

av att sjuksköterskor ger ett bra första intryck under triageringen och är 

omtänksamma, försiktiga och lugna. Patienterna ansåg även att det var viktigt att 

få känna sig trygg på akutmottagningen och att sjuksköterskor är kompetenta och 

lyssnar aktivt. Vissa patienter ansåg att information om vilken nivå de fått vid 

triageringen var onödig och några patienter ansåg även att om dem fått information 

om en låg triagenivå så hade de blivit upprörda. Kontinuitet bland 

sjuksköterskorna och att uppmärksamma alla patientens behov var viktigt. 

Sjuksköterskan behöver även se utanför de medicinska problemen då många 

patienter upplevde ångest som de ville ha hjälp i samband med besöket på 

akutmottagningen och vid triagering (Möller et al., 2010). 

 

Ekwall (2013) skrev att kunskapen om hur patienter upplevde sitt behov av vård 

och hur bråttom denne anser att det är att få hjälp, ger sjuksköterskor en ökad 

möjlighet att på ett bra sätt förmedla och få patienten att förstå beslutet angående 

triage nivån. Ofta stämmer inte patienten och sjuksköterskors bedömning över 

situationen överens, patienten kan uppfatta sitt hälsotillstånd mycket allvarligt och 

sjuksköterskor kan göra bedömningen utifrån triage och erfarenhet att patienten 

kan vänta. Likväl som sjuksköterskor kan göra en felbedömning och prioritera 

patienter för lågt, samt att patienten inte ger en sann helhetsbild av sin situation 
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(Ekwall, 2013). Även förväntan på vårdförloppet kan skilja sig mellan patienter 

och sjuksköterskor (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011).  

 

De patienter som pratar med sjuksköterskor under väntetiden, efter att de blivit 

triagerade uppnådde högre patientnöjdhet än de patienter som inte pratat med 

sjuksköterskor. Detta var oberoende vilken grad i triageringen patienten fått och 

oberoende hur länge patienten väntade. Patienter som inkommit akut och fått en 

hög prioritering enligt sjuksköterskors triagering upplevde vistelsen på 

akutmottagningen trygg och upplevde sjuksköterskans bemötande som positivt. 

Studien visade att information om vad triageringen innebar och hur långt det 

kunde ta att träffa en läkare var två omvårdnadsåtgärder som kunde påverka 

patientens upplevelse av bemötande till mer positivt (Ekwall, 2013). 

 

Genom att ge patienten tid och utrymme att berätta sina symtom och känslor i 

triageringen upplevde patienterna att de blev tagna på allvar och blev bekräftade 

av sjuksköterskor. Vid låg prioritering upplevde patienten att sjuksköterskan gav 

dem för lite uppmärksamhet och bekräftelse. Patienterna tyckte att besöket på 

akutmottagningen i slutändan varit onödig, kostsam, och att de inte fått den hjälp 

de önskade samt att de känt sig som en börda (Dahlen, Westin & Adolfsson, 

2012). Patienten hade ofta höga förväntningar vid ankomst till akutmottagning, då 

upplevdes ofta ångest och oro kring besöket, att sjuksköterskor inte ska kunna 

tillfredsställa dennes behov, inte bli lyssnad på eller bli tagna på allvar (Olthuis, 

Prins, Smits, Van de Pas, Bierens & Baart, 2013).  

 

 

5.2 Väntetiderna påverkar sjuksköterskans bemötande 

Väntetider har som tidigare skrivits påverkan på patientnöjdhet och 

sjuksköterskans bemötande på akutmottagningar, men att en patient får vänta länge 

på att träffa läkaren kan få medicinska komplikationer. För att minska väntetiderna 

krävs det att flera vårdaktörer till exempel SOS Alarm och 1177, prioriterar på 

likvärdigt sätt som akutmottagningen för att inte överbelägga akutmottagningen 

och på så sätt öka väntetiderna (Ekwall, 2013).  
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Patienter ansåg att det är viktigt att dess förväntningar om att få träffa en läkare 

uppfylldes vid besöket och att de skulle få korrekt information om den uppskattade 

väntetiden från sjuksköterskor (Forsgärde, Attebring & Elmqvist, 2015). Ofta 

uppfattade anhöriga till patienter med låg prioritering att de fick vänta länge och 

utan uppmärksamhet. De anhöriga till patienter med högre prioritering uppfattade 

väntetiden kortare, detta utan att det egentligen var någon signifikant skillnad i den 

reella väntetiden mellan de patienterna med högre eller lägre prioritering (Ekwall, 

2013; Gerdtz & Manias, 2009).  

5.3 Vikten av information till patienten 

Information kunde ges både skriftligt och muntligt men resultatet i en artikel av 

Revell, Searle och Thompson (2016) visar att muntlig information var enligt 

patienterna det bästa sättet att få information på, eftersom det blev ett personligt 

möte och utrymme ges för eventuella frågor i samband med informationen. 

Patienterna hade blivit tillfrågade om skriftlig information men föredrog att få 

informationen muntligt. Vikten av information till patienten har i en studie av 

Revell et al. (2016) visat sig ha haft stor betydelse för att patienten ska känna sig 

tillfredsställd med sjuksköterskans bemötande i en akut vårdsituation. Det hade 

även betydelse att patienten ska få kontinuerlig information för att sjuksköterskor 

skulle kunna inge trygghet och visa på kompetens, för att få förtroende för 

patienten. Dahlen et al. (2012) beskrev att patientens känsla av trygghet var baserat 

på hur patienten upplevde kompetensen och omdömet hos sjuksköterskor. När 

sjuksköterskor visade förståelse och medkänsla för patientens situation vid första 

mötet och vid information till patienten ökade patientens känsla av trygghet. Det 

har även visat sig i en studie av Elmqvist et al. (2011) att information till patienten 

hade betydelse för att patienten ska känna sig trygg på en akutmottagning, 

patienten kände sig även tryggare om denne vet vem som vårdat dem och får 

löpande information om den fortsatta vård, om denne skulle flyttas till ett annat 

rum eller annan avdelning (Elmqvist et al., 2011). 

Patienten visade sig vilja ha information om vad som sker, vad som ska ske och 

varför olika typer av undersökningar skulle genomföras och prover tas (Cypress, 

2014; Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Detta för att patienten önskade vara 

förberedd när läkaren kom, för att kunna ställa relevanta frågor utifrån eventuell 
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behandling och fortsatta vård (Cypress, 2014). Patienten önskade information om 

egen- och medicinsk vård, de önskade en plan om fortsatt vård, ofta fanns det 

brister kring detta som kunde orsaka osäkerhet hos patienten (Vaillancourt, Seaton, 

Schull, Cheng, Beaton, Laupacis & Dalnty, 2017). Enligt Mollaoglu och Celik 

(2016) blev patienter som får regelbunden information från sjuksköterskor mer 

nöjda med bemötandet på akutmottagningen. Om patienten fick löpande 

information om hur lång väntetiden uppskattas bli, visar (Ekwall, 2013; Möller et 

al., 2010) att en högre patientnöjdhet av sjuksköterskans bemötande uppnåddes. 

Mängden information patienterna fick på akutmottagningen och i samband med 

utskrivning påverkade hur trygga och bekväma patienter kände sig när de kommit 

hem efter sitt besök på en akutmottagning (Möller et al., 2010; Vaillancourt et.al., 

2017). 

  

5.4 Kommunikationens betydelse på en akutmottagning 

Patienter beskrev första mötet med sjuksköterskor som viktigt och belyste vikten 

av att sjuksköterskor och annan vårdpersonal på akutmottagningen presenterar sig 

(Elmqvist et al., 2011). Det visade sig att det var viktigt att sjuksköterskan och 

patienten försökte skapa en relation, aktivt frågade patienten om denne behövde 

något eller hade några frågor för att öka tryggheten hos patienten. För att 

sjuksköterskor skulle kunna utföra en god omvårdnad och ge ett bra bemötande 

visade studierna av (Cypress, 2014; Celik & Mollaoglu, 2016) att kommunikation 

var en av de viktigaste delarna i omvårdnad på en akutmottagning. Enligt Elmqvist 

et al. (2011) pågick kommunikationen mellan patient och sjuksköterska ofta under 

perioder då patienten var i ett livshotande tillstånd. Studien visade också att 

patienter upplevde en ökad trygghet under besöket då de var informerade om att de 

skulle få medicinsk behandling. Patientens tankar, funderingar och delaktighet 

kunde glömmas bort då det inte ansågs vara lika viktigt som behandlingen av den 

sjuka kroppen (Elmqvist et al., 2011).   

 

En god kommunikation mellan patient och sjuksköterska hade stor betydelse för 

att minska ångest hos patienterna samt öka patientnöjdhet (Ekwall, 2013). För 

patienter var det önskvärt att sjuksköterskor skulle komma till dem och söka 

information, fråga hur det var och öppna för frågor för att känna sig bekräftade 
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(Dahlen et al., 2012). För att få en bra kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor behövde sjuksköterskorna anpassa informationen till patientens 

behov, vilket visades i en studie av Pytel et al. (2009) att kommunikationen ofta 

brister inom akutsjukvården.  

 

5.5 Patientens delaktighet i vården på akutmottagning 

Genom att sjuksköterskan observerade patientens kroppsspråk, erbjöd hjälp samt 

gav relevant information om patientens medicinska situation ledde det till att 

patienten kände sig mer delaktig i vården. För att öka patientens känsla av 

delaktighet skulle sjuksköterskan ta hänsyn till patientens känslor, osäkerhet och 

rädslor. Genom att föra dialog med patienten kunde sjuksköterskan visa en större 

förståelse och respekt för patientens dagliga behov (Frank, Asp & Dahlberg, 

2009). Bristen på information ledde till en osäkerhet hos patienten och minskade 

dennes känsla av delaktighet kring sin egen vård (Dahlen et al., 2012). Genom att 

en bra relation skapades mellan patient, anhöriga och sjuksköterskan främjades 

patientens hälsa och tillfredsställelse i besöket på akutmottagningen och i samband 

med utskrivningen (Ekwall, Gerdtz & Manias, 2008).   

 

5.6 Vikten av att bli sedd av sjuksköterskan  

För att patienten skulle känna sig trygg visade det att sjuksköterskor skulle titta till 

dem med jämna mellanrum, det gav patienterna en trygghet att inte bli bortglömda. 

Sjuksköterskor skulle ta patienterna på allvar oavsett transportsätt till 

akutmottagningen (Forsgärde et al., 2015). I en studie av Mollaoglu & Celik 

(2016) beskrev patienterna att sjuksköterskorna lyssnade aktivt, visade respekt mot 

både dem och deras anhöriga och att detta ledde till att patienten upplevde en hög 

tillfredsställelse med sitt besök på akutmottagningen.  

 

Stress var vanligt förekommande inom sjukvården och främst inom 

akutmottagningen. Patienterna upplevde sjuksköterskorna stressade och hur det 

påverkade bemötandet. Stress har en mycket liten påverkan i hur patienten 

upplevde sjuksköterskors bemötande i en akut vårdsituation, patienterna upplevde 

att sjuksköterskan bekräftar dem även vid tidspress (Rios-Risquez & Garcia-
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Izquierdo, 2016). Patienter på en akutmottagning önskade att bli sedda, bekräftade 

och lyssnade på av sjuksköterskor när de söker akutsjukvård (Mollaoglu & Celik, 

2016).  

 

Genom att sjuksköterskor var närvarande, satte sig nära till exempel på sängkanten 

eller på en stol bredvid och såg patienten, ledde det till att patienten känner sig 

säker och trygg. Det tog inte längre tid för sjuksköterskor att genomföra detta än 

att inte genomföra det (Elmqvist et al., 2011). En del patienter som fått en låg 

prioritering upplevde sig inte sedda, fick inte den uppmärksamheten de ansåg 

behöva och att deras behov av vård inte tillfredsställs (Frank, Fridlund, Baigi & 

Asp, 2010).  

 

 

5.7 Anhörigas påverkan på sjuksköterskans bemötande 

Cypress, 2014; Forsgärde et al. (2015) menar att anhöriga var en del i 

omvårdnaden, ofta var det en anhörig som kunde prata för patienten när denne inte 

hade kapaciteten. Tryggheten ökar för patienter som hade någon anhörig med sig 

till akutmottagningen. Anhöriga kunde hjälpa till och ta kontakt med 

sjuksköterskor, komma ihåg vad läkaren sagt, vilka prover som tagits och berätta 

vad patienten råkat ut. Den anhörige fungerade där med som en länk mellan 

sjuksköterskor och patienten vilket påverkade patienten positivt. Ofta var det den 

anhöriga som hade mycket bakomliggande information om patienten och en bra 

övergripande bild av situationen. Patienten kunde känna sig hjälplös när anhöriga 

inte kan hjälpa till, då ökade känslan av maktlöshet (Cypress, 2014; Forsgärde et 

al., 2015). Patienter ansåg att en högre grad av trygghet uppnås när det fanns en 

person med, som stöd vid behandlingar och information. Enligt patienten behövde 

det inte vara en anhörig utan det kunde också vara en i personalen som var med 

som stödperson (Revell et al., 2016). I en studie av Ekwall et al. (2009) visades att 

anhöriga som är med till akutmottagningen upplevde en lägre ångest kring besöket 

och i väntrummet om de fick information kring patientens sjukdomstillstånd. Om 

den anhöriga fick den information denne önskade kunde denne stötta patienten 

både i mötet med sjuksköterskan, på akutmottagningen och i samband med 

utskrivningen.  
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6. Diskussion 

  
6.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

De huvudresultat som funnits i denna litteraturöversikt har presenterats i olika 

kategorier, de har varit: noggrannhet av bemötande vid bedömning av triage, 

väntetidernas påverkan av sjuksköterskans bemötande, vikten av information till 

patienten, kommunikationens betydelse på en akutmottagning, patientens 

delaktighet i vården på en akutmottagning, vikten av att bli sedd av sjuksköterskan 

och anhörigas påverkan på sjuksköterskans bemötande. 

För att få en bra överblick och en tydlig uppdelning i resultatet valdes att ha sju 

olika kategorier, det blir då mer lättläst.  

 

6.2 Resultatdiskussion   

I resultatet framkom flera olika aspekter som kan påverka patientens 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande. Resultatet visar att ett bra första 

intryck av sjuksköterskan är viktigt vid ankomsten vilket bekräftas av artikeln 

av (Möller et al., 2010). Vid triagering bedömer sjuksköterskan patienten 

utifrån olika bedömningsunderlag till exempel RETTS där patientens 

vitalparametrar avgör vilken nivå patienten får (Göransson & Rosen, 2010). 

Resultatet visar att triagenivån har inverkan på hur lång väntetiden blir för 

patienten, detta har betydelse för hur nöjd patienten blir i slutändan med 

besöket på akutmottagningen. Det patienter som blivit triagerade efterfrågar 

enligt flera artiklar är information om den förväntade väntetiden, dels för att 

kunna förbereda sig inför läkarbesöket och om de själva tycker att det är värt 

att vänta (Ekwall, 2013; Möller et al., 2010).  

 

Ur resultatet framkom av Forsgärde et al. (2015) Dahlen et al. (2012) Pytel et 

al. (2009) Elmqvist et al. (2011) och Ekwall (2013) att det finns brist på 

information vid besöket på en akutmottagning. Det handlar om både 

information om väntetider, fortsatt vård och förklaring till varför vissa 

undersökningar och provet tas. I en studie av Arungwa (2014)  beskrevs att 
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information till patient kan ges både muntligt och skriftligt. I 

litteraturöversiktens resultat presenteras att de flesta patienter föredrar att få 

information muntligt då det öppnar för samtal och dialog med sjuksköterskan 

(Revell et al., 2016). Arungwa (2014) beskrev att kommunikation och att 

skapa en relation mellan patient och sjuksköterska är en stor del i 

omvårdnaden. Resultatet presenterar att kommunikation är den viktigaste 

delen i omvårdnaden på en akutmottagning (Cypress, 2014; Celik & 

Mollaoglu, 2016).  

 

Henderson belyser vikten av kommunikation mellan patienter och 

sjuksköterskor, att detta kan påverka sjuksköterskans bemötande (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012), enligt Pytel et al. (2009) anser både patienter och 

sjuksköterskor att kommunikationen har stor betydelse i sjuksköterskans 

bemötande. Det är därför viktigt att som sjuksköterska öppna för dialog med 

patienten i omvårdnaden för att minska ångest och göra patienten mer 

delaktig i sin egen vård. Det är en liten förändring i sjuksköterskans 

bemötande, för att få patienten mer positiv till dennes besök på 

akutmottagningen. Enligt Jangland et al. (2015) krävs det att en relation 

mellan patienter och sjuksköteterskor skapas utifrån respekt och empati för att 

göra patienten delaktig. 

 

Ett resultat som framkommit är att patienter ofta känner sig oroliga att bli 

bortglömda när de ligger i sina behandlingsrum eller i väntrummet. Det är 

därför viktigt som sjuksköterska att titta till patienten med jämna mellanrum 

för att öka patientens känsla av trygghet (Forsgärde et al., 2015). Henderson 

skriver om att omvårdnaden ska utgå från patientens grundläggande behov, 

därför är det viktigt att tillgodose patientens behov av att känna sig trygga och 

bra bemötta på akutmottagningen. När patienten har med sig en anhörig eller 

någon stödperson till akutmottagningen ökar även patientens känsla av 

trygghet. Detta är viktiga delar att ta hänsyn till för att ge patienten en mer 

trygg, nöjd och mindre ångestfylld upplevelse på akutmottagningen.  
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I en artikelstudie av Barley och Duncan (2011) framkommer att 

sjuksköterskor ofta blir avbrutna i sitt omvårdnadsarbete, vilket kan bidra till 

att patienter och anhöriga känner sig mindre sedda och att sjuksköterskan inte 

har tid för dem. Därför att det viktigt att som sjuksköterska visa att tid till för 

patienten finns, stänga dörren och fokusera enbart på patienten sjuksköterskan 

har framför sig. Detta bekräftas i litteraturöversiktens resultat där det skrivs 

att sjuksköterskor behöver titta till patienter med jämna mellanrum, sätta sig 

på sängkanten för att visa att tid finns för patienten samt att öppna för frågor i 

dialog med patienten.  

 

Litteraturöversiktens teoretiska referensram är Henderson som tar upp att 

sjuksköterskan ska utgå från patienten. Därmed vore det av vikt enligt 

författarna att en enkel förbättring skulle vara att ge patienten utökad 

information om den förväntade väntetiden. Samt att i första hand alltid ge 

patienten muntlig information för att främja delaktigheten och i andra hand 

skriftlig information att ta med sig hem då patienten inte alltid kommer ihåg 

vad sjuksköterskan sagt.  

 

 

6.3 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av 

sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning. Arbetet har utförts i form 

av en litteraturöversikt enligt vad som beskrivs i Friberg (2012). 

De databaser som artiklar till litteraturöversikten sökts i har använts för att få 

en hög validitet av det valda ämnet och specifikt omvårdnad. De artiklar som 

inkluderats i litteraturöversikten är enbart hämtad från Cinahl och Pubmed då 

sökningarna i Psycinfo inte resulterade i några artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte.  

 

De begränsningar som gjorts i sökningarna har varit för att språkkunskaper 

hos författarna begränsas till engelska och svenska. Artiklarna skulle kunna 

läsas och kvalitétsgranskas på en gång och att enbart ny forskning skulle tas i 
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beaktning för att kunna göra en litteraturöversikt med aktuell forskning inom 

området.  

 

För att hitta bra ord att söka på har hjälp tagits från Högskolan Dalarnas 

bibliotekarie samt MeSH (Medical Subject Headings) vilket är en medicinsk 

vokabulär för att hitta relevanta variationer på ämnesord inom omvårdnad och 

utifrån valt syfte. I syftet är ordet bemötande med vilket inte finns översatt i 

MeSH, författarna valde då att använda ordet treatment vilket även kan 

betyda behandling, samt orden satisfaction, participation och experience för 

att hitta artiklar som kunde svara på syftet.  I och med att bemötande är ett 

brett ord och inte finns översatt i MEsh kan flera artiklar gått miste om då ett 

begränsat antal ord används för att täcka alla former av bemötande.  

Kommunikation är en central del i sökningarna till litteraturöversikten då 

kommunikation är en förutsättning för bemötande, communication finns med 

i flera av sökningarna i alla tre valda databaser. I en av sökningarna i Pubmed 

användes orden emergency, department, nursing och patient experience vilket 

gav ett högt antal träffar, för att kunna begränsa sökningen användes ordet 

Sweden vilket gav en mer rimlig sökning. I efterhand borde författarna 

bestämt från början hur sökningarna skulle begränsas, eventuellt tagit med 

ordet Sweden i alla sökningar för att undersöka enbart Sverige, men detta var 

dock inte syftet. 

 

Vid kvalitetsgranskning av artiklar har vissa artiklar uteslutits till 

litteraturöversikten på grund av brister och för låg kvalitetsnivå utifrån 

använd granskningsmall från Högskolan Dalarna. Det är framför allt artiklar 

som varken varit etiskt granskade eller nått upp till den standard som satts till 

litteraturöversikten som exkluderats. Alla artiklar som använts har granskats 

av båda författarna tillsammans för att få en så rättvis och noggrann 

granskning som möjligt. Detta resulterade i att alla artiklar som använts i 

litteraturöversikten har en kvalitetsnivå över 80 %, vilket är en styrka för 

denna litteraturöversikt.  
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För att få ut relevanta kategorier utifrån studiens syfte har författarna hjälpts 

åt att tolka viktiga återkommande begrepp i artiklarna för att vara överens om 

att inga egna värderingar tagits.  

 

En svaghet som ses med metoden är användandet av flertalet sökord, samt att 

vissa ord kan ha påverkat vilka artiklar som funnits till litteraturöversikten, 

tillexempel triage som ger en avsmalning i sökningen. En annan svaghet är att 

ordet bemötande finns med i översiktens syfte, vilket inte finns med som 

Mesh-term, på grund av detta har flera olika ord används för att finna artiklar 

som behandlar bemötande.  

 

6.4 Etikdiskussion  

Alla artiklar i litteraturöversikten utom en är etiskt granskade, antingen av en etisk 

kommitté, styrelsen på universitetet där studien genomförts eller av sjukhuschefen, 

alla deltagare har även gett sitt godkännande till att delta i studierna. Den artikel 

som inte är etisk granskad prövades mot en kommitté som kom fram till att en 

etisk granskning inte var nödvändig, då den var prövad men inte granskad beslöts 

att den inkluderades i litteraturöversikten. Flera artiklar som hittats har inte varit 

etiskt granskade men svarat på syftet, men har exkluderats då det bestämts att alla 

artiklar ska vara etiskt granskade. Från början planerades att exkludera de artiklar 

som tagit med personer under 18 år, men i studien av Olthuis et al. (2013) deltog 

17 patienter som var under 18 år. Studien är godkänd av en etisk kommitté och är 

utförd utifrån intervjuer och observationer på akutmottagningen, alla i studien har 

gett sin tillåtelse till att delta i studien. I och med att artikeln tagit med personer 

under 18 år togs den begränsningen bort, författarna har värderat detta och kunde 

inte se att åldern i den studien hade någon betydelse.  

 

 

 

6.5 Klinisk betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt visar vad sjuksköterskor behöver förbättra i arbetet på 

akutmottagningen för att patienten ska uppleva bemötandet bättre. Det krävs 
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kanske en organisatorisk förändring på akutmottagningarna för att kunna avsätta 

den tiden som krävs för sjuksköterskor, och för att kunna bemöta patienter på ett 

bättre och mer personcentrerat sätt. Resultatet i denna litteraturöversikt kan 

implementeras i ett samhällsperspektiv utifrån främst väntetiderna och 

kunskapsbrister. Det krävs ökad information till allmänheten om när patienten ska 

söka akutsjukvård och när vård inom primärvården ska sökas i första hand. I och 

med att fler söker vård ökar väntetiderna vilket kan leda till att de sjukaste kan 

behöva vänta onödigt länge och därmed ökar lidandet och ångesten hos dessa 

patienter och dess anhöriga. Som människa i samhället måste ett större personligt 

ansvar tas utifrån sjukdomstillstånd för att inte bidra till att öka väntetiderna på 

akutmottagningen, utan söka rätt vård på rätt plats.  

 

 

6.6 Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av 

sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning. Resultatet visade att det är 

små medel som krävs för att göra stora förändringar för patienten, det kan 

vara att titta till patienten med jämna mellanrum för att minska ångest och 

oro. Genom att öppna för kommunikation och ge information löpande till 

patienter och anhöriga bidrar sjuksköterskan till att patienten uppfattar 

bemötandet och sin upplevelse på akutmottagningen mer positivt. Genom att 

avsätta tid till dessa små förändringar kan stora förändringar göras för 

patienten. Patienter och sjuksköterskor uppfattar vikten av kommunikation på 

liknande sätt. Det är därför viktigt att som sjuksköterska öppna för dialog med 

patienten i omvårdnaden för att minska ångest och göra patienten mer 

delaktig i sin egen vård.  

 

  

 

6.7 Förslag till vidare forskning  

Flera artiklar som författarna läst till denna litteraturöversikt har belyst problemet 

att det saknas forskning om litteraturöversiktens valda syfte. Mer forskning behövs 
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för att kunna ge patienter som söker akut hjälp på en akutmottagning en bättre vård 

och ett bättre bemötande. Det vore intressant att forska vidare på hur mycket 

personligheten både hos patienten och sjuksköterskan påverkar patientens 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande. Även om kön spelar roll, om män och 

kvinnor upplever sjuksköterskans bemötande på olika sätt, samt om det är en 

manlig eller kvinnlig sjuksköterska som vårdar patienten.  
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8. Söktabell  

Databas Sökord Antal träffar Urval 
efter lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa abstract 

Antal utvalda 
artiklar till resultat 
efter genomläsning 
av artiklar, n=15 

Cinahl 
 
 
 

Nurse 
AND 
Patient 
AND 
Emergency 
department 
AND 
Experience 
AND 
Satisfaction 

173896 
 
60440 
 
1911 
 
 
378 
 
48 

0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
4 

0 
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0 
 
 
0 
 
2 

0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
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Pubmed 
 

Nursing 
AND  
Patient 
AND 
Participation 
AND 
Treatment 
AND 
Communicati
on  
AND 
Caring 

189408 
 
82447 
 
2609 
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402 
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0 
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0 
 
0 
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Nursing 
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Communicati
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9. Sökmatris  
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Cypress, C. 
 
2014 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The emergency 
department: 
experiences of 
patients, families, 
and their nurses 

Undersöka patienten 
och familjens 
upplevelse av 
sjuksköterskan på 
akutmottagning. 
Undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelse av patient 
och familj på 
akutmottagning. 

Kvalitativ 
 
Hermenueutik-
fenemenologisk 
metod 

10 deltagare, 6 män, 4 
kvinnor mellan 39-53 
år, 
familjemedlemmarna 
var två män tre 
kvinnor i ålder 28-66 
år.  

Hur patienter och 
familjemedlemmar 
uppfattar 
sjuksköterskan på en 
akutmottagning är 
relaterat till dennes 
kritiska tänkande, 
kunskap, 
kommunikation och 
vårdande omtanke. 
Sjuksköterskan ansåg 
att det är viktigt att 
involvera patienten 
och anhöriga i vården 
för att det är en stor 
del i att förbättra 
patientens välmående 
och resultatet på 
vården.  

92 % 
 
hög 
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Dahlen, I. 
Westin, L. 
Adolfsson, A. 
 
2012 
 
Sverige 

Experience of being a 
low priority patient 
during waiting time 
at an emergency 
department. 

Fastställa hur lågt 
prioriterade patienter 
upplever väntetider 
innan behandling på 
en akutmottagning 

Kvalitativ 
 
Hermenueutik-
fenemenologisk 
metod 

De två lägsta 
prioriteringsgrupperna 
på akutmottagningen. 
60 potentiella 
deltagare varav 19 var 
villiga att deltaga. 
Fyra kunde inte nås 
och en deltagare 
ångrade sig. 9 kvinnor 
5 män i åldern 36-85 
år deltog i studien.  

Lågt prioriterade 
patienter inte fick 
tillräcklig 
uppmärksamhet av 
sjuksköterskorna på 
akutmottagningen, de 
patienterna får vänta 
längre i och med att 
de finns andra som 
har behov av 
snabbare vård, utan 
information kände 
sig patienterna 
hjälplösa 

92 % 
 
hög 

Ekwall, A. 
 
2011 
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuity and anxiety 
from the patient's 
perspective in the 
emergency 
department 

Jämföra patienten 
och sjuksköterskans 
olika bedömningar av 
patientens tillstånd 
vid triangering och 
beskriva patientens 
tillfredställelse av 
vården.  Samt att 
beskriva ångestnivån 
vid ankomst och 
utskrivning.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie  
 
 

220 patienter tog 
emot ett 
frågeformulär, 72 
patienter svarade.   

Kommunikation 
mellan patienter och 
sjuksköterskor under 
väntetiden är väldigt 
viktigt för att minska 
patientens ångest och 
öka tillfredsställelse.  
Hjälpa patienterna 
förstå svårhetsgraden 
av sitt medicinska 
tillstånd. Viktigt med 
information angående 
patientens triagenivå.  

83 % 
 
Medel  
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Ekwall, A. 
Gerdtz, M. 
Manias, E. 
 
2008 
 
Australien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The influence of 
patient acuity on 
satisfaction with 
emergency care: 
perspectives of 
family, friends and 
carers 

Undersöka vilka 
faktorer som 
påverkar 
tillfredsställelsen 
med akutsjukvården 
hos personer som 
medföljer patienten 
till 
akutmottagningen. 
Utforska i vilken 
grad medföljare och 
triagesjuksköterskan 
är överens om 
svårighetsgraden av 
patientens tillstånd.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie med 
en konsekutiv 
provtagningsteknik 

Potentiella deltagare 
fick frågeformulär, 
totalt 153 personer 
gick med på att svara 
på frågeformuläret 
och 128 frågeformulär 
lämnades in. 

En markant skillnad i 
hur patientens 
tillstånd uppfattas av 
sjuksköterska och 
medföljare till 
patienten. Medföljare 
till patienten med 
högre prioritering var 
signifikant mer nöjda 
än de patienter som 
hade en lägre 
prioritering. Äldre 
medföljare till 
patienten var ofta 
mer nöjd med 
vården, jämfört med 
de yngre. En god 
relation mellan 
patient, sjuksköterska 
och medföljare har en 
positiv påverkan på 
tillfredställelsen av 
vården  

97 % 
 
hög 



 

39 
 

 
 
Ekwall, A. 
Gerdtz, M. 
Manias, E. 
 
2009 
 
Australien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anxiety as a factor 
influencing 
satisfaction with 
emergency 
department care: 
perspectives of 
accompanying 
persons 

Undersöka 
medföljande nivå av 
ångest vid triage och 
inskrivning och hur 
ångesten påverkar 
medföljarens 
tillfredsställelse med 
vården.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie med 
en konsekutiv 
provtagningsteknik 

Potentiella deltagare 
fick frågeformulär, 
totalt 153 personer 
gick med på att svara 
på frågeformuläret 
och 128 frågeformulär 
lämnades in.  

För att öka 
tillfredställelsen är 
det viktigt att sänka 
ångestnivån och ha 
en god 
kommunikation 
mellan dessa 
individer, 
information och stöd 
kan sänka ångest hos 
medföljarna. Desto 
lägre ångestnivå 
medföljare hade vid 
utskrivning, desto 
mer tillfredställda var 
de med besöket.  
 

97 % 
 
hög 
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Elmqvist, C. 
Fridlund, B. 
Ekebergh, M. 
 
2011 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 

On a hidden game 
board: the patient’s 
first encounter with 
emergency care at the 
emergency 
department 
 

Beskriva och förstå 
hur patienten, 
anhöriga och 
sjuksköterskan 
upplever första motet 
på akutmottagningen.  

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk, 
deskriptiv och 
analyserande metod. 

14 deltagare- 4 
patienter, 2 anhöriga, 
1 undersköterska, 4 
sjuksköterskor och 3 
läkare.  

Patienten upplever att 
den biologiska 
kroppen behandlas 
men inte 
existentiella. 
Sjuksköterskan bör 
vid första mötet med 
patienten förklara 
spelreglerna på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskan bör 
ge information och 
göra patienter och 
anhöriga delaktiga. 

88 % 
 
Medel  
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En rädsla patienter 
har är att bli lämnad 
ensam.  
 

Forsgärde, E. 
Attebing, M. 
Elmqvist, C. 
 
2015 
 
Sverige  

Powerlessness: 
Dissatisfied 
patients´and 
relatives´experience 
of their emergency 
department visit. 

Identifiera hur 
patienter och 
anhöriga upplevde 
besöket på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk, 
explorativ och 
analyserande metod 

8 patienter och 
anhöriga var 
intresserade att delta i 
studien, 2 patienter 
exkluderades på 
grund av 
språkförbristning. 2 
manliga patienter 
mellan 30-50 år, två 
kvinnliga anhöriga 
och två manliga 
anhöriga mellan 40-
65 år deltog i studien.  

Patienter och 
anhöriga kände sig 
övergivna när de inte 
fick något stöd eller 
någon 
uppmärksamhet 
under väntetiden.  
Patienterna kände sig 
inte respekterade av 
sjuksköterskorna utan 
uppfattande dem som 
skeptiska, när 
patienten fick 
missledande och 

92 % 
 
Hög  
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otillräcklig 
information.   

Frank, C. 
Asp, M. 
Dahlberg, K. 
 
2008 
 
Sverige 

Patient participation 
in emergency care - a 
phenomenographic 
study based on 
patients´ lived 
experience 

Beskriva patienternas 
olika syn på sin egen 
vård på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk- 
epistemologisk 
metod 

9 patienter som 
vårdas på 
akutmottagning  
4 kvinnor 5 män, i 
åldern 26-73 år.  

Patienter beskrev 
kontakten med 
sjuksköterskan från 
tre olika perspektiv, 
beroende på 
sjuksköterskans 
attityd och 
vårdmiljön på 
akutmottagningen. 
Alla patienter har 
olika behov, därför är 
det viktigt att man 
har patienten som 
utgångspunkt och gör 
patienten delaktig.  

96 % 
 
Hög 

Frank, C. 
Fridlund, B. 
Baigi, A. 
Asp, M. 
 
2011 
 
Sverige 

Patient participation 
in the emergency 
department: an 
evaluation using a 
specific instrument to 
measure patient 
participation (PPED) 

Utvärdera patienters 
delaktighet från 
dennes perspektiv vid 
vård på 
akutmottagning.  
Samt att undersöka 
förhållandet mellan 
delaktighet och ålder, 
kön, utbildning och 
prioriteringsnivå.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudie  

780 patienter fick 
frågeformulär, 356 
deltog i studien, 54 % 
bortfall på grund av 
att patienten inte ville 
delta eller att 
frågeformuläret inte 
kommit fram.  

För att förbättra 
vården behöver den 
göra patienten mer 
delaktig i sin egen 
vård.  Yngre och 
välutbildade patienter 
ansåg att de behövde 
kämpa mer för att få 
delta i sin vård och 
upplevde att de fick 
mindre 
uppmärksamhet i 
jämförelse med de 

86 % 
 
Medel  
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äldre patienterna och 
de med lägre 
utbildning. Orsaken 
till detta kan bero på 
bristen på kunskap 
hos patienterna.  

Mollaoglu, M. 
Celik,P. 

2016 

Turkiet 

 

Evaluation of 
emergency 
department nursing 
services and patient 
satisfaction of 
services 

Bedöma hur nöjd 
patienten är med 
sjuksköterskans 
bemötande och vård 
på akutmottagningen.  

Kvantitativ  
 
Beskrivande metod  

122 patienter 
tillfrågades varav 38 
patienter  inte 
inkluderades  pga. 
problem som hindrade 
dem att svara på 
frågor. 84 patienter 
inkluderades i 
studien.  

Ofta utförde 
sjuksköterskan 
åtgärder som 
innefatta fysisk vård 
och information till 
patienten istället för 
att ge emotionell 
vård. Men de flesta 
av patienterna var 
nöjda med 
sjuksköterskans 
åtgärder.  

89 % 
 
Medel  

Möller, M. 
Fridlund, B. 
Göransson, K. 
 

2010 
 
Sverige 
 

Patients´conceptions 
of the triage 
encounter at the 
emergency 
department 

Beskriva patienters 
uppfattning av 
triangering på 
akutmottagningar. 

Kvalitativ  
 
Beskrivande metod  

20 patienter med 
hänsyn till kön, ålder 
och prioriteringsnivå, 
10 kvinnor och 10 
män i åldrarna 21-86 
år.  

Patienter beskrev 
vikten av att få en bra 
start när de kom till 
akutmottagningen. 
Patienter såg brister 
på information om 
väntetiden och 
triagesystemet som är 
en stor del om 
patienter upplever 
dåligt bemötande av 
sjuksköterskor.  

89 % 
 
Medel 
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Olthuis, G. 
Prins C. 
Smits, M. 
Van de Pas, H. 
Bierens, J. 
Baart, A. 
 
2013 
 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matters of Concern: 
A qualitative Study 
of Emergency care 
From the perspective 
of Patients 

Undersöka patienters 
upplevelse att bli 
vårdade på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ  
 
Etnografisk metod  

55 patienter varav 33 
manliga och 22 
kvinnliga. 10 
patienter kom 
ensamma till 
akutmottagningen, 17 
patienter var under 18 
år.  

Patienter är inte bara 
besvärade av sin 
sjukdom eller skada 
utan också av andra 
orsaker.  Patienter på 
akutmottagningen 
upplever ofta ångest 
på grund av 
nuvarande situation 
och oron inför 
framtiden. Att bli 
sedd och tagen på 
allvar är en viktig 
aspekt för patienten 
på en 
akutmottagning.  

80 % 
 
Medel  

Pytel, C. 
Fielden, N. 
Meyer, K. 
Albert, N. 
 
2009 
 
USA 
 

Nurse-patient/visitor 
communication in the 
emergency 
department.  

Undersöka vuxna 
patienter och 
besökares syn på 
kommunikation 
utifrån begreppen 
behov och utförande. 
Samt sambandet 
mellan behov och 
utförandet.  

Kvantitativ  
 
Beskrivande metod  

53 patienter, 70 
besökare och 73 
sjuksköterskor deltog 
i studien, i åldrarna 
18-84 år. 59,8 % var 
kvinnor och 40,2 % 
var män.  

Sjuksköterskor och 
patienter uppfattade 
vikten av 
kommunikation på 
liknande sätt, dock 
rankade 
sjuksköterskan lägre i 
jämförelse med 
patienterna.  

89 % 
 
Medel 

Revell, S. 
Searle, J. 
 Thompson, S. 

The information 
needs of patients 
receiving procedural 

Undersöka patientens 
behov av information 
när de ska sövas inför 

Kvalitativ 
 

16 vuxna patienter, 
varav 12 uppnådde till 
kriterierna varav 8 

Patienter vill ha 
information för att 
känna sig säkra och 

96 % 
 
Hög 
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2016 
 
Nya Zeeland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sedation in a hospital 
emergency 
department 

en operation för att 
bestämma bästa 
formatet på hur 
information ska ges.  

Beskrivande – 
exploratorisk metod  

accepterade att delta i 
studien. 6 män och 2 
kvinnor i åldrarna 21-
82 år.  

för att känna tillit till 
sjuksköterskorna, 
patienter vill vara 
deltaktiga i sin egen 
vård. Om en patient 
har med sig en 
anhörig eller annan 
stödperson känner de 
sig ofta tryggare. 
Patienter föredrar 
muntlig information 
framför skriftlig.  

Ríos-Risquez, I. 
García-Izquierdo, M. 
 
2016 
 
Spanien 
 
 
 
 
 
 

Patient satisfaction, 
stress and burnout in 
nursing personnel in 
emergency 
departments: a cross 
sectional study 

Analysera sambandet 
mellan stress och 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar, 
samt hur detta 
påverkar patienternas 
nöjdhet.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsdesign  
 

394 patienter 
tillfrågades, 390 
patienter deltog.  

Sjuksköterskans 
upplevelse av stress 
och utbrändhet 
påverkade inte hur 
nöjd patienten blev 
med sin vård på 
akutmottagningen. 
Denna undersökning 
är viktig och 
författarna till studien 
anser att det behövs 

89 % 
 
Medel 
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mer forskning inom 
ämnet.  

Vaillancourt,S. 
Seaton, B. 
Schull, M Cheng, A. 
Beaton, D Laupacis, 
A. 
Dalnty, K. 
 
2017 
 
Canada 
 

Patients´ perspectives 
on outcomes of care 
after discharge from 
the emergency 
department: A 
qualitative stud 

Undersöka patientens 
perspektiv som en del 
i utvecklingen av en 
begreppsram för 
patientrelaterade 
resultat av vården på 
akutmottagningen.  

Kvalitativ  
 
Individuell 
semistruktuerad-
intervju metod.  

92 patienter 
accepterade att delta i 
studien, 
telefonkontakt med 61 
patienter varav 46 
patienter fullföljde 
telefonintervjun. 59 % 
kvinnor 41 % män i 
åldrarna 18-83 år.  

Patienterna ansåg att 
en bättre förståelse 
för orsaken till deras 
symtom och 
förväntat resultat 
förbättrade 
slutresultatet av deras 
vård och påverkade 
patienternas 
välmående positivt 
vid utskrivning och 
närmaste tiden efter 

92 % 
 
Hög 
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besöket på 
akutmottagningen. 
Patienter beskrev 
även att bristen på 
information skapade 
stress och osäkerhet. 
Att det fanns en plan 
för patientens vård på 
akutmottagningen 
och efter besöket 
gjorde patienterna 
mer trygga.   

 
 
 


