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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I takt med en växande population blir också väntetiderna på 

akutmottagningarna allt längre. Detta är påfrestande både psykiskt och fysiskt för 

patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Ett bra första bemötande är 

viktigt då det lägger grunden för patientens upplevelse av den fortsatta vården.  

Syfte: Att sammanställa kunskap om hur patienter upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen på akutmottagning. 

Metod: En litteraturöversikt som sammanställts utifrån både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar, för att svara på litteraturöversiktens syfte.  

Resultat: Resultatet delades in i sex stycken kategorier: Det första mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen, Upplevelse av väntan, Vikten av att få 

information, Kommunikationens centrala betydelse, Upplevelse av utsatthet och 

Upplevelse av delaktighet i vården. De flesta patienterna upplevde 

triageringsmötet som någonting positivt och hälso- och sjukvårdspersonalen 

upplevdes som kompetenta och effektiva. Det framkom i resultatet att de långa 

väntetiderna samt brist på information och kommunikation från hälso- och 

sjukvårdspersonalen skapade frustrationen hos många patienter.  

Konklusion: Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förbättra sin 

kommunikationsförmåga samt ge en regelbunden, adekvat och individuellt 

anpassad information för att höja patienternas upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen på akutmottagningar. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, bemötande, hälso- och sjukvårdspersonal, patient, 

upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background: As the population grows, even longer waiting times in the 

emergency departments are to be expected. This leads to a stressful situation for 

both patients and health care professionals. Emergency department is often the 

first contact the patient has with the health care. A good first encounter is therefore 

of great importance to the continued experience of the health care. 

Aim: To compile knowledge about how patients experience the meeting with 

healthcare professionals in the emergency department. 

Method: A literature review based on both qualitative- and quantitative scientific 

articles aim of the literature review. 

Result: The result was based on six categories: The first encounter with the health 

care professionals, Experience of waiting, The importance of information, The 

central importance of communication, The sense of vulnerability and Experience 

of participation. Most patients experienced the triage encounter as something 

positive, they thought the healthcare was competent and effective. The result 

showed that the long waiting times and lack of information from healthcare 

professionals created frustration among many patients.  

Conclusion: The healthcare professionals need to improve their communications 

skills and provide regular, adequate and personalized information to improve 

patients' experience of meeting with healthcare professionals on emergency 

department 

 

Keywords: Emergency department, encounter, experience, healthcare 

professionals, patient
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Inledning 

Ett bra bemötande är något som uppsatsförfattarna anser är en viktig del i 

omvårdnaden av patienterna på sjukhuset. Innan patienterna blir inlagda på 

sjukhuset passerar de via akutmottagningen för undersökning och bedömning. Ett 

bra första möte är viktigt för patientens upplevelse av den fortsatta vården på 

sjukhuset, uppsatsförfattarna vill därför få en uppfattning om hur patienter 

upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen på akutmottagning. 

 

Bakgrund 

Besöksstatistik 

Socialstyrelsen (2017a) har sammanställt hur många patienter från 19 år och äldre 

som har besökt en akutmottagning under år 2016. Totalt innefattade det 59 

akutmottagningar runt om i Sverige och resultatet visade att cirka 2 miljoner 

patienter besökte en sjukhusbunden akutmottagning under året. Besöken var jämt 

fördelade mellan båda könen. 

 

Akutmottagningen som vårdverksamhet 

Akutsjukvården ställs inför svåra utmaningar med bristande resurser och en  

population som växer i takt med att livslängden hos befolkningen blir allt högre, 

som ett resultat av detta ses överfulla akutmottagningar med ökande väntetider 

(Innes, Jackson, Plummer & Elliott, 2016). En akutmottagning innefattar oftast 

flera områden. Mottagningen är uppbyggd av ortopedi, kirurgi och medicin, dessa 

områden täcker in de flesta patientkategorier som söker sig till en akutmottagning. 

Patienter med andra besvär inom gynekologi, ögon eller öron-näsa-hals tas 

omhand av kunnig personal från dess kliniker (Wikström, 2012). Patienter 

inkommer antingen på egen hand utan förvarning eller via ambulans dygnet runt. 

Eftersom patienter inkommer akut och oplanerat måste akutmottagningens 

undersökningar av patienterna täcka ett brett spektrum av sjukdomar och skador. 

Vissa patienter behöver omedelbart omhändertagande på grund av akut 

livshotande sjukdomstillstånd. Hälso- och sjukvårdspersonalen konfronteras ofta 

med oförutsägbara utmaningar och krissituationer, inklusive allvarliga 

sjukdomstillstånd, plötslig död, trauma, våld och överbeläggningar - ibland 

samtidigt eller under samma dag (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Detta 
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kan många gånger medföra att etiska dilemman uppstår, då är det extra viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen har i åtanke att respekt för patienternas värdighet, 

autonomi och självbestämmande skall bevaras (Moss et al., 2014). 

 

Patienterna prioriteras efter allvarlighetsgrad 

När en patient besöker akutmottagningen ska en sjuksköterska göra en första  

bedömning av hur allvarligt sjuk patienten är. Utifrån sjuksköterskans bedömning 

av patientens allmäntillstånd, sjukdomshistoria och vitalparametrar placeras 

patienten under en viss kategori. Kategorin klargör hur snabbt patienten behöver 

bli undersökt av en läkare, denna process kallas triagering (Göransson & Von 

Rosen, 2010). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, skall 

patienten med störst vårdbehov få företräde till sjukvård. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens arbete underlättas om patienterna som besöker en 

akutmottagning förstår hur triageringen är uppbyggd - att de svårast sjuka och 

mest skadade patienterna vårdas först (Burström, Starrin, Engström & Thulesius, 

2013). 

 

Bemötandets betydelse för patientens upplevelse av 

akutmottagningsbesöket 

Bemötande i vården kan vara svårt att definiera, men några viktiga faktorer som 

ligger till grund för ett bra möte är bland annat: att visa respekt, ge korrekt 

information och upplysning till patienten, visa värme och engagemang, visa ett gott 

uppträdande samt använda ett vänligt tonfall (Fossum, 2013). I en rapport skriven av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisas det att anmälningarna om brister 

inom information, kommunikation och bemötande i patients kontakt med hälso- och 

sjukvården blir allt fler. Klagomålen består av otillräcklig eller felaktig information 

om vårdförloppet eller patientens sjukdomsförlopp. Otillräcklig information oavsett 

karaktär, kan leda till att patienten inte känner sig delaktig samt får en försämrad 

upplevelse av sin vård och dess kvalitet (IVO, 2017). 

 

Halldórsdóttir beskriver i sin teori de olika aspekterna av ett bra bemötande i mötet 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Halldórsdóttir har valt att 

använda en bro och en mur för att symbolisera vägen till ett vårdande respektive 
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icke vårdande möte. Det patienterna upplever som viktigt för att få en bra 

helhetsupplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen symboliserar bron 

och det patienterna upplever som svårigheter för att skapa ett bra bemötande 

symboliserar muren. 

 

Ett bemötande som patienterna uppfattar som vårdande består av tre faktorer:  

- Hälso- och sjukvårdspersonalen ska uppfattas som vårdande 

- En ömsesidig tillit mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

samt förekomsten av en relation, som utvecklas är en av de upplevda 

faktorerna. Detta symboliseras av öppenhet i kommunikationen samt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen visar respekt och medlidande, vilket är en 

annan viktig komponent i de vårdande mötet.  

- Ett ökat välbefinnande och hälsa samt hälso- och sjukvårdspersonalens 

förmåga att stärka och lyfta patienten är den tredje faktorn (Bailey Nagle, 

2011). 

 

Att vara patient på en akutmottagning kan upplevas som mycket påfrestande. 

Patienterna som söker sig till en akutmottagning känner oftast någon slags smärta, 

ohälsa eller obehag och symtomen kan däribland vara det värsta patienten 

någonsin upplevt. En del patienter som besöker akutmottagningen upplever skräck 

direkt när de kommer innanför dörrarna (Wikström, 2012). När patienten 

inkommer till en akutmottagning hamnar patienten automatiskt i en 

beroendeställning. Många patienter upplever utsatthet och förklarar känslor som 

ensamhet, hjälplöshet, rädsla och sårbarhet. Osäkerhet är en annan känsla som 

ofta förekommer och som många gånger är kopplat till brist på information om 

vad som ska hända med dem (Elmqvist & Frank, 2015).  

 

Sjuksköterskans ansvar och roll 

Det första mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen har en avgörande 

betydelse för hur patienten kommer att uppleva den fortsatta vården (Göransson & 

Von Rosen, 2010). En legitimerad sjuksköterska har omvårdnad som sin specifika 

kompetens, vilket involverar både det patientnära arbetet samt det vetenskapliga 

kunskapsområdet. Sjuksköterskan har ansvar för och leder omvårdnadsarbetet vilket 
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innebär att självständigt, i partnerskap med patienten och dess närstående samt i 

teamsamverkan planera, bedöma, genomföra och utvärdera omvårdnaden. 

Omvårdnaden skall baseras på patientens grundläggande behov vilket inkluderar 

både den psykosociala, fysiska, kulturella och andliga dimensionen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017c). I värdegrunden för omvårdnad står det tydligt att 

patienten är en fri människa som ska få möjlighet till att ta egna beslut. Patienten ska 

ses som en enskild individ och ska bli bemött utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Sjuksköterskan ska lyssna till patientens egna erfarenheter och 

respektera patientens upplevelse av ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det tydligt att det är sjuksköterskans ansvar 

att ge patienterna lämplig och tillräcklig information anpassat till patientens kultur, 

som underlag för samtycke till vård och behandling. Sjuksköterskan ska bidra till en 

miljö där mänskliga rättigheter, sedvänjor, värderingar och trosuppfattningar hos den 

enskilda patienten och dess anhöriga ska respekteras. Sjuksköterskan ska bemöta 

varje patient med medkänsla och respekt för patientens integritet. Sjuksköterskan ska 

dessutom utgå från ett etiskt förhållningssätt samt främja en öppen dialog i 

bemötandet med patienten och dess närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

 

Att regelbundet ge patienten tillräcklig information är viktigt för att  

minska patientens oro och ångest över sitt hälsotillstånd. Det är sjuksköterskans 

uppgift att visa förståelse för patientens oro samt att lyssna på vad patienten vill säga, 

detta resulterar många gånger i att det blir lättare för patienten att acceptera 

väntetiderna. En lugn patient leder till att närstående också känner mindre stress och 

oro över situationen (Innes et al., 2016). 

 

Teoretisk referensram - Interaktion mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient 

Uppsatsförfattarna har valt att inkludera Joyce Travelbees teori som en teoretisk  

referensram i litteraturöversikten då hennes teori bygger på interaktionen mellan  

hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten, vilket enligt uppsatsförfattarna går 

hand i hand med bemötande. 
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Travelbees’ teori bygger på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. Travelbee  

menar att människan måste förstå vad som händer mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och patienten, hur interaktionen kan kännas och vilken påföljd 

detta kan ha för patienten och dess tillstånd. För att uppnå den mellanmänskliga 

relationen ska följande fem interaktionsfaser genomgås: 

1.      Det första mötet 

2.      Framväxt av identiteter 

3.      Empati 

4.      Sympati 

5.      Ömsesidig förståelse och kontakt. 

 

Det första mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient kännetecknas av 

att de är främmande för varandra vilket kan bidra till förutfattande meningar och 

förväntningar. Genom att iaktta gör båda parterna en bedömning och skapar en 

känsla och uppfattning av varandra. Som hälso- och sjukvårdspersonal är de 

viktigt att se patienten som en individ och person bakom sin sjukdom. Gradvis 

under interaktionens utveckling börjar båda personers identiteter och karaktärer 

träda fram och i takt med detta kommer de förutfattade meningarna försvinna och 

en relation mellan sjuksköterska och patienten växer sakta fram. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen börjar få förståelse för patientens situation och patienten 

börjar bilda en uppfattning om hälso- och sjukvårdspersonalen. Empati innebär att 

dela eller förstå en annan människas psykologiska tillstånd. Sympatifasen är 

sammansvetsat med medkänsla och en önskan om att vilja lindra lidande. Sympati 

handlar om en attityd, ett tankesätt och en känsla som överförs till den andra 

personen. I slutfasen av den mellanmänskliga relationen uppstår en ömsesidig, 

intim förståelse och kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. 

I denna fas delar hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten känslor och tankar 

vilket resulterar i att de delar samma upplevelser (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

I takt med att populationen växer och livslängden på befolkningen blir högre, 

söker sig allt fler patienter till en akutmottagning vilket leder till att väntetiderna 
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blir längre och att trycket ökar, detta sätter både patienten och vårdpersonalen 

inför allt större påfrestningar. Att behöva söka vård på en akutmottagning kan 

upplevas som mycket påfrestande då patienten hamnar i en utsatt situation, där 

känslor som smärta, rädsla och skam kan vara inblandade. Trots denna pressade 

situation är det oerhört viktigt att mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonalen 

och patienten blir bra och förtroendeingivande då det mötet många gånger ligger 

till grund för hur patienten ska uppleva den fortsatta vården. IVO redovisar att 

anmälningarna om brister inom information, kommunikation och bemötande inom 

hälso- och sjukvården fortsätter att öka, utifrån detta problem har 

uppsatsförfattarna valt att undersöka hur patienterna upplever hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande på en akutmottagning genom att sammanfatta 

aktuell vetenskaplig litteratur inom området. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att sammanställa kunskap om hur patienter upplever mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagning. 

 

Definition av begrepp  

I denna litteraturöversikt kommer uppsatsförfattarna använda sig av begreppen: 

Patient vilket i litteraturöversikten innefattar både män och kvinnor i åldrarna från 

18 år och uppåt.  

Hälso- och sjukvårdspersonal som återkommer i litteraturöversikten innefattar 

både sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare.  

 

Metod 

Design  

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Friberg (2012) redovisade att en 

litteraturöversikt bygger på att skapa en översiktlig bild över kunskap inom ett 

specifikt omvårdnadsområde eller inom sjuksköterskans kompetensområde. 

 

Urval 

Sökbaser som använts är PubMed och CINAHL. Passande sökord utifrån syftet 
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valdes och översättes därefter till engelska. Sökord som har använts är patient, 

nursing, nurse-patient relation, encounter, perspective, information, satisfaction, 

experience och emergency department (Tabell I). Sökningarna i databaserna 

gjordes under perioden januari-april år 2018. Sökorden användes sedan i olika 

kombinationer och booleska termer som AND och OR användes för att göra 

sökningarna mer specifika. Trunkering av vissa ord gjordes, vilket har 

specificerats med en * efter ordet i söktabellen (Tabell I). I sökprocessen lästes 

artiklarnas titlar och relevanta titlar som passade in på litteraturöversiktens syfte 

valdes ut. Därefter lästes abstrakten på de utvalda artiklarna, för att säkerställa att 

artiklarna fortfarande var relevant till syftet. 

 

Inklusionskriterier 

- Artiklar som omfattade vuxna kvinnor och män från 18 år 

- Artiklar som var skrivna på engelska  

- Artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

- Artiklar som var publicerade efter år 2008 

- Artiklarna som hittades på PubMed har återfunnits i Ulrichsweb 

- Samtliga artiklarna skulle ha medel eller hög kvalitet 

 

Exklusionskriterier 

- Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska 

- Artiklar som omfattade kvinnor och män som var yngre än 18 år 

- Artiklar som hade låg kvalitet efter kvalitetsgranskning 
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Tabell I. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och  

utvalda artiklar 

Databas 

 

Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Urval efter 

lästa titlar 

Urval 

av lästa  

abstrakt 

Antal  

Artiklar i 

resultat 

CINAHL Patient 

satisfaction AND  

Emergency  

department 

Published date 2011-

2018, english lauguage, 

all adult, peer reviewed. 

193 193 7 1 

 Patient perspective 

AND nursing AND 

emergency 

department 

Published date 2008-

2018, abstract, english 

lauguage, all adult, peer 

reviewed 

31 31 5 3 

 Patients* (title) 

AND experience 

(title) 

AND emergency 

department (title) 

Published date 2010-

2018, peer reviewed, 

english lauguage, sökord 

i titeln. 

9 9 3 2  

 Information (title) 

AND patient* 

(title) AND 

emergency 

department (title) 

Published date 2008-

2019, english lauguage, 

peer reviewed, sökord i 

titeln. 

18 18 8 1 

 Patient AND 

experience OR 

perspective AND 

emergency AND 

department 

Published date 2014-

2018, abstract, english 

lauguage, all adult, peer 

reviewed 

315 315 5 1 

 Patient* AND 

experience* AND 

emergency 

department 

Published date 2008-

2018, english lauguage, 

peer reviewed, all adult 

15 15 2 1 

 Patient perspective 

AND nursing AND 

Emergency 

department 

Published date 2013, 

peer reviewed 

54 54 3 1 

PUBMED Patient perspective 

OR Patient 

experience AND 

Emergency 

Department 

 

Published date 2008-

2018, abstract, full text, 

all adult. 

sökord i titeln 

7 7 7 

 

1 

 Patient encounter 

AND experience 

AND emergency 

department 

Published date 2008-

2018, abstract, all adult, 

peer reviewed. 

18 18 3 1 

 Experience (title) 

AND patient (title) 

AND emergency 

department (title) 

english lauguage, sökord 

I titeln 

32 32 9 1 

 Emergency 

department AND 

nurse-patient 

relation AND 

patient satisfaction 

Published date 2008-

2018, english lauguage, 

all adult. 

27 27 7 1 

 Patient perpective 

OR experience 

AND encouter 

AND emergency 

department 

Published date 2008-

2018. 

104 104 9 1 
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Tillvägagångsätt 

Uppsatsförfattarna har träffats kontinuerligt under arbetets gång. De dagarna  

uppsatsförfattarna inte kunde träffas fysiskt användes telefon och dator för att 

samtala. Med hjälp av internetbaserade molntjänster kunde uppsatsförfattarna dela 

dokumentet, vilket underlättade skrivandet. Uppsatsförfattarna har skrivit hela 

litteraturöversikten tillsammans, ingen fördelning av arbetet har därför behövts. 

Artikelsökningarna utfördes av båda uppsatsförfattarna parallellt på varsin dator, 

därefter lästes abstrakten för att se om artiklarna passade till litteraturöversiktens 

syfte.  

 

Bedömning av artiklarnas kvalitet 

De slutgiltiga 15 vetenskapliga artiklarna som valdes ut efter att samtliga artiklar 

hade lästs igenom blev granskade och värderade utifrån Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008) granskningsmall för kvantitativa- och kvalitativa studier 

(Bilaga II & III). Detta gjordes för att bedöma kvaliteten på artiklarna som 

användes i litteraturöversiktens resultat. Den kvantitativa mallen innehåller 29 

frågor medan den kvalitativa mallen innehåller 25 frågor, alla frågor som 

besvarades med JA gav 1 poäng. Artiklarna fick slutligen kvaliteten låg, medel 

eller hög. Uppsatsförfattarna valde att exkludera artiklar med låg kvalitet.  

 

Tabell 2. Kvalitetsbedömning - Kvantitativ ansats 

Kvalitet Poäng Antal artiklar 

Hög kvalitet = 80% 24–29  1 

Medel kvalitet = 60% 18–23 1 

Låg kvalitet  0–17  

 

Tabell 3. Kvalitetsbedömning - Kvalitativ ansats 

Kvalitet Poäng Antal artiklar 

Hög kvalitet = 80% 20–25 11 

Medel kvalitet = 60% 15–19 2 

Låg kvalitet 0–14  
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Analys och tolkning av data  

Artiklarna som uppsatsförfattarna valde ut har bearbetats utifrån Fribergs (2012) 

analysmetod som består av fem olika steg. I första steget lästes artiklarna igenom 

flera gånger för att få en förståelse av innehållet i texten. I steg två gjordes en 

sammanfattning av artiklarnas innehåll. Därefter lades sedan artiklarna in i en 

tabell (Bilaga I), för att få en bättre överblick över det valda artiklarna. I tredje 

steget sammanfattades varje resultat från respektive utvald artiklel. I det fjärde 

steget identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat. I det sista steget 

granskades och sorterades de 15 vetenskapliga artiklarna in i sex olika kategorier 

som redovisas i (Tabell 4) (Friberg, 2012).  

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen beskriver etiska regler och principer som ska vägleda 

personer som medverkar i den medicinska forskningen som sker på människor. 

Omsorgen av deltagarna är centrum i studien och ska gå före både samhällets samt 

vetenskapens intresse i forskningen (The World Medical Association, 2014). I och 

med detta är det uppsatsförfattarnas egna ansvar att studien genomsyrar en god 

kvalitet. Uppsatsförfattarna valde därför att ta sitt etiska ansvar genom att inte 

förvränga information, plagiera eller sortera ut artiklar utifrån vad 

uppsatsförfattarna uppfattade som intressant (ibid). 

 

I litteraturöversikten har uppsatsförfattarna refererat korrekt enligt  

APA-guiden (Röda korsets högskola, 2015). Engelsk-svenskt lexikon har använts 

för att översätta och återge den engelska texten i artiklarna på ett korrekt och 

sanningsenligt sätt (Berglund, 2011). Artiklarna som uppsatsförfattarna valde att 

inkludera i litteraturöversikten blev antingen godkända av en forskningsetisk 

kommitté eller granskade och accepterade efter ett etiskt ställningstagande med 

stöd av Helsingforsdeklarationen. 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt grundar sig på sammanlagt 15 vetenskapliga 

artiklar, där både kvantitativa (2) och kvalitativa (13) artiklar är inkluderade. 

Uppsatsförfattarna har valt att inkludera artiklar från olika länder, vilket 
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resulterade i USA (2), Sverige (7), Australien (1), Italien (1), Nya Zeeland (1), 

Storbritannien (1), Kanada (1) och Brasilien (1). Under analysen av artiklarna 

skapades följande sex kategorier:  

 

Tabell 4. Resultatkategorier 

Det första mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 

Upplevelse av väntan 

Vikten av att få information 

Kommunikationens centrala betydelse 

Upplevelse av utsatthet 

Upplevelse av delaktighet i vården. 

  

Det första mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 

Tre av studierna från resultatet lyfte patienternas upplevelse av det första mötet på 

en akutmottagning. Ett bra första möte var av vikt, då de la grunden för den 

fortsatta vården (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010; Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). 

 

De patienterna som upplevde triageringsmötet som något positivt uppgav att de 

tyckte de var bra när hälso- och sjukvårdspersonalen presenterade sig med namn, 

satt vänd mot patienten och uppmanade patienten till en dialog vilket gjorde att 

patienterna kände att de var i centrum under triageringen. De upplevde även att 

hälso- och sjukvårdspersonalen i triageringen var professionella, kompetenta och 

effektiva (Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012). I en studie uttryckte en 

patient ” It was pretty quick … We didn´t wait at all.” They did the right things 

from the start … I felt calm, with a sense of relief.” (Olofsson et al., s. 209). 

Patienterna uttryckte öppenhet i mötet och var imponerade av hälso- och 

sjukvårdspersonalen då de var omtänksamma, lugna och försiktiga. De upplevde 

att hälso- och sjukvårdspersonalen var uppmärksamma lyssnare som bidrog med 

tröst, vilket gjorde att de fick ett respektfullt förhållande sinsemellan (Olofsson et 

al., 2012; Möller et al., 2010). 
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Det fanns dock även patienter som kände sig uteslutna under triageringen och 

bedömningen. Patienterna upplevde att på grund av bristande information under 

det första mötet skapades en oro över att de inte visste vad som kommer att hända 

härnäst, samt en frustration över att de inte kunde planera sina liv. Patienterna 

som upplevde triageringen som något negativt uppgav även att om de bara hade 

fått mer information om hur triageringssystemet fungerade hade det troligtvis varit 

lättare att acceptera väntetiderna. En del patienter upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen i triageringen endast utförde sina arbetsuppgifter på rutin, de 

tog kontroller på patienten utan att förklara dess innebörd (Elmqvist et al., 2011; 

Möller et al., 2010). Det fanns även patienter som tyckte att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var mer bekymrade över det medicinska problemet och 

glömde patienternas psykiska behov. En patient uttryckte: “She could have asked 

if i was afraid, I was shaking like an asp leaf” (Möller, Fridlund & Göransson, 

2010, s.748). 

 
Upplevelse av väntan 

I flera studier framkom patienternas upplevelse av bemötande under den totala 

väntan vid akutmottagningsbesöket (Ekwall, 2013; Forsgärde, From Attebring & 

Elmqvist, 2015; Olofsson et al., 2012; Revell, Searle & Thompson, 2016). 

 

Enligt flera studier upplevde patienterna väntetiderna som frustrerande. Patienterna 

kände frustration när de såg att hälso- och sjukvårdspersonalen satt på sina stolar 

under tiden som patienterna fick sitta i väntrummet, de tyckte att väntetiderna 

kändes oproportionerligt långa i jämförelse till den korta tid det tog för en läkare 

att undersöka en patient (Ekwall, 2013; Forsgärde et al., 2015; Revell et al., 2016). 

Patienterna upplevde även väntan som lång då de hade förväntat sig att samtliga 

möten på akutmottagningen skulle vara lika effektiva som triageringen (Olofsson 

et al., 2012). Det visade sig att patienterna lättare kunde acceptera eventuella 

förseningar om de ständigt fick information och uppdatering om hur läget såg ut 

och varför de behövde vänta. Fördröjningstiden påverkade inte patientens totala 

nöjdhet av besöket på akutmottagningen så länge som de fick tydliga förklaringar 

om varför fördröjning skedde. Hälso- och sjukvårdspersonalens uppföljning under 

väntetiderna hade alltså stor betydelse för patienten (Ekwall, 2013; Forsgärde et 

al., 2015; Revell et al., 2016). 
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Vikten av att få information 

Att regelbundet få uppdatering och relevant information under mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonalen var av stor vikt enligt flera av patienterna för att de skulle 

känna sig involverade och delaktiga i sin vård (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; 

Messina et al., 2015; Revell et al., 2016; Skene, Pott & Mckeown, 2017; Valongo 

Zani, Silva Marcon, Pamplona Tonete & de Lima Parda 2014; Vaillancourt et al., 

2017). 

 

En del patienter uppgav att de fick tillräcklig information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen om deras sjukdomar, undersökningar och behandlingar, vilket 

gjorde att de kände sig lugna och trygga. Patienterna uppskattade att få så mycket 

information som möjligt av hälso- och sjukvårdspersonalen (Frank et al., 2009; 

Revell et al., 2016; Skene et al., 2017; Valongo Zani et al., 2014). I en studie ansåg 

flera patienter att de var bra när sjuksköterskan berättade högt om allt som skedde 

vid ingreppet för att informera både patienten och den övriga personalen som 

närvarade, vilket uppskattades av patienten. Informationen ansågs som väl 

anpassad utifrån patienternas kunskapsnivå vilket gjorde att de kände sig delaktiga 

(Revell et al., 2016).  

 

Det var dock många patienter som klagade på informationsbrist under hela 

besöket på akutmottagningen, från inskrivning till hemgång. Patienter uppgav att 

det fanns brister när det gällde information relaterat till både patientens symtom, 

planerade undersökningar, förväntad väntetid samt information inför utskrivning. 

En del patienter uppgav att hälso- och sjukvårdspersonalen endast informerade det 

som personalen ansåg var relevant utan att fråga patienterna om de hade några 

egna frågor och funderingar. Några patienter ansåg att om de fick förståelse om 

orsaken till deras symtom samt ett förväntat resultat ledde det till att 

helhetsupplevelsen av deras vård på akutmottagningen blev mer positiv samt att 

deras välmående vid utskrivning och tiden efter blev bättre (Frank et al., 2009; 

Messina et al., 2015; Revell et al., 2016; Skene et al., 2017; Vaillancourt et al., 

2017). I en studie fick patienterna förfrågan om de skulle värdesätta att få skriftlig 

information, men samtliga patienter sa nej. De menade att de var lättare att förstå 



 

14 
 

om muntlig information gavs då detta gav patienterna möjlighet till att ställa 

frågor direkt efter informationen (Revell et al., 2016). 

 

Kommunikationens centrala betydelse 

I flera studier lyfte patienternas upplevelse av kommunikation och dess betydelse 

på akutmottagningen (Cypress, 2014; Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012; Frank et 

al., 2009; McCarthy et al., 2013; Olofsson et al., 2012; Skene et al., 2017; Valongo 

Zani et al., 2014) 

 

Några patienterna upplevde brister i kommunikationen från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. En del av patienterna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen borde ha presenterat sig bättre. Som exempel hade viss hälso- 

och sjukvårdspersonalen sina id-kort och namnskyltar gömda, vilket ledde till att 

patienterna varken visste vad personen hette eller hade för profession. Patienterna 

upplevde bristande kommunikation inför eventuella undersökningar samt bristande 

information om nya läkemedel och orsaker till varför patienterna fick dem (Cypress, 

2014). Flera patienter upplevde dessutom att hälso- och sjukvårdspersonalen pratade 

i termer som var svåra att förstå samt gav falska förhoppningar och förmedlade 

dubbla budskap (Valongo Zani et al., 2014).  

 

Patienter med diabetes berättade att de fick själva be om mat och dryck för att kunna 

ta sitt insulin och att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var medvetna om att de 

hade diabetes. Hälso- och sjukvårdspersonalen ignorerade patienterna när de 

försökte fråga om vilken tid läkaren skulle komma, svaret var alltid att läkaren 

kommer snart, men ändå fick patienterna oftast vänta flera timmar (Olofsson et al, 

2012). När hälso- och sjukvårdspersonalen tog kontakt med patienterna så var det 

oftast inriktat på medicinska aspekter snarare än på patienten som person. 

Patienterna uttryckte brist på uppmärksamhet i form av både ögonkontakt och verbal 

kontakt, de berättade att de hade varit nöjda om de bara hade fått någon 

uppmärksamhet i akutrummet av hälso-sjukvårdspersonalen som bekräftelse på att 

de inte hade glömts bort (Frank el al., 2009). En patient uttryckte: 

I did not get any care during the waiting period. That felt pretty frustrating. 

Why is it that nobody is coming to talk to me … to check on me? Why is 
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there no explanation about the reason I am sitting here alone and waiting? 

(Dahlen et al., 2012, s. 5-6) 
 

Denna negativa attityd i mötet med hälso- och sjukvårdspersonen påverkade 

patienternas upplevelse av hela akutmottagningsbesöket. Resultatet av denna brist på 

kommunikation var att patienterna blev utsatta för ytterligare oro och ångest vilket 

fick de att känna sig uteslutna från beslutsprocessen gällande sin egna vård (Dahlen 

et al 2012; Olofsson et al., 2012). 

 

Det fanns dock ett antal patienter som upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen pratade i termer som var lätta att förstå, ställde öppna frågor 

och de lät patienterna prata utan avbrott vilket gjorde att de patienterna kände att 

de blev behandlade med respekt (McCarthy et al., 2013; Frank et al., 2009). 

Humor och en uppmuntrande kommunikation gav en del patienter ett lugn i 

stressade situationer. Det var uppskattat av patienterna då de fick dem att känna 

sig respekterade och de ansåg att kommunikationen var en viktig komponent för 

att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle kunna bidra till ett bättre bemötande 

(Skene et al., 2017; Cypress, 2014). 

 

Upplevelse av utsatthet 

I två studier framgick det hur patienterna upplevde utsatthet på akutmottagningen 

under mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Dahlen et al., 2012; Forsgärde et 

al., 2015). 

 

Patienternas missnöjdhet handlade huvudsakligen om känslan av maktlöshet, brist på 

kontroll över situationen samt brist på kunskap, information och stöd (Forsgärde et 

al., 2015). De patienter som blev lågprioriterade och kom in på egen hand till 

akutmottagningen tyckte inte att personalen gav tillräckligt med uppmärksamhet, 

vilket hindrade patienterna att uttrycka sig under deras besök på akutmottagningen 

(Dahlen et al 2012; Forsgärde et al., 2015). Patienter med låg prioritet tyckte att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte tog deras symtom på allvar och kände att de inte 

blev behandlade med respekt. Exponeringsgränsen uppnåddes när hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte såg eller förstod patientens behov, de upplevde maktlöshet 
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i förhållande till personalen, vilket fick patienterna att känna sig utsatta och detta 

skapade besvikelse och frustration (Dahlen et al 2012).  

 

En del patienter kände dock att de fick möjlighet att uttrycka sina känslor och 

symtom fritt och de kände dessutom att de blev tagna på allvar av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Patienterna ansåg att hjälpen fanns nära till hands samt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen var kompetenta och gjorde en god bedömning av 

deras tillstånd. Känslan av trygghet bekräftades när hälso- och sjukvårdspersonalen 

visade förståelse och medkänsla för patientens situation vilket gjorde att de 

etablerade en kontakt sinsemellan (Dahlen et al 2012). 

 

Upplevelse av delaktighet i vården 

Flera studier tog upp patientens upplevelse av delaktighet samt betydelsen av att 

involvera patienten i beslutstagande (Forsgärde et al., 2015; Kerr, McKay, Klim, 

Kelly & McCann, 2013; McCarthy et al., 2013). 

 

Patienterna uppfattade att hälso- och sjukvårdspersonalen på akutmottagningen var 

respektfulla och visade att de brydde sig samt tillät patienterna att prata utan 

avbrott (McCarthy et al., 2013). Att kontinuerligt uppdatera patienterna med 

relevant information visade sig minska patienternas missnöje på akutmottagningen 

(Forsgärde et al., 2015). Bedsiderapportering ansågs som något positivt hos 

patienterna då de fick möjlighet att vara delaktiga i samtalet kring sin vård. 

Rapporteringen gav patienterna möjlighet att ändra eller tillägga information som 

hade missats. Patienterna uppgav även att det ökade förtroendet för hälso- och 

sjukvårdspersonalen då det gav en bekräftelse på dess kompetens samt att de hade 

adekvat information om patientens bakgrund, tillstånd och plan (Kerr et al., 2013).  

 

Det fanns dock även patienter som inte tyckte att hälso- och sjukvårdspersonalen 

aktivt involverade patienterna i dess beslutstagande och frågade inte om 

patienterna hade några egna frågor och funderingar kring vården (McCarthy et al., 

2012).  
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Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Studiens syfte var att sammanställa kunskap om hur patienter upplever mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal på akutmottagning. Resultatet från samtliga 15 

vetenskapliga artiklar presenteras i sex olika kategorier för att få en bättre 

överblick. Sammanställningen från samtliga vetenskapliga artiklar som är 

inkluderade i litteraturöversiktens resultat innehåller både positiva och negativa 

aspekter från patienternas upplevelser av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen under sin vistelse på akutmottagning.  

 

Resultatet visar att många patienter upplever långa väntetider och bristfällig 

information i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen som ett stort problem på 

akutmottagningen. Kommunikationen och patientdelaktigheten är en annan faktor 

som behöver förbättras enligt flertalet patienters upplevelser, för att få ett bättre 

möte med hälso- och sjukvårdspersonalen på akutmottagningen. I flera studier 

upplevde patienter triageringsmötet som någonting positivt, då hälso- och 

sjukvårdspersonalen sågs som effektiva och kompetenta. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen lyssnade på patienten vilket gjorde att de kände att de var i 

centrum under triageringen.  

 

Resultatdiskussion 
 

Det första mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 

I resultatet upplevde de flesta patienterna triageringsmötet som någonting positivt. 

Patienter uttryckte att hälso- och sjukvårdspersonalen var kompetenta, effektiva 

och empatiska. Patienterna kände sig delaktiga i triageringsmötet när hälso- och 

sjukvårdspersonalen satt vänd mot patienten och uppmanade till en dialog samt 

lyssnade på vad patienterna hade att berätta, vilket gjorde att de kände sig sedda 

(Möller et al., 2010; Olofsson, et al., 2012). 

 

Uppsatsförfattarna anser i enlighet med Socialstyrelsen (2015) att det är av stor 

vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen kan lägga sina förutfattade meningar och 

tidigare erfarenheter bakom sig i det första mötet med patienten, detta för att 

försäkra sig om att hälso- och sjukvårdspersonalen ser personen bakom 
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diagnosen. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör också lämna utrymme för 

patienten att beskriva med egna ord vad som gjorde att patienten sökte sig till 

akutmottagningen. Detta för att involvera hela patientens livsvärld, vilket ger ett 

så korrekt helhetsperspektiv som möjligt.  

 

Flera patienter uppskattade när hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnade och gav 

patienten möjlighet att uttrycka sina känslor och berätta sin version om sitt 

hälsotillstånd (Möller et al., 2010; Olofsson, et al., 2012). Detta resultat 

överensstämmer med Travelbees’ teori som bygger på omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension. Enligt Travelbees’ teori är det av stor vikt att hälso- 

och sjukvårdspersonalen visar intresse för patienten bakom sjukdomstillståndet då 

både patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen iakttar varandra för att skapa 

en bild och känsla för den andre personen redan i den första mötet. Enligt 

Travelbees’ teori är empati och sympati två viktiga komponenter för att skapa en 

mellanmänsklig relation. För att kunna förstå och kunna sätta sig in i en annan 

människas situation måste hälso- och sjukvårdspersonalen visa empati. Medkänsla 

för patienten är en viktig avgörande komponent för att patienten ska känna att 

hälso- och sjukvårdspersonalen visar sympati samt att de utför sina åtgärder 

utifrån patientens behov och inte deras professioner. Enligt Travelbees’ teori är 

det viktigare att lyssna på patientens egna uppfattning av sin sjukdomsbild än till 

någon annans erfarenheter eller klassificeringssystem. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan inte veta hur patienten upplever sin sjukdom om de inte 

pratar med vederbörande, vilket dessutom kan ge en felaktig helhetsbild av 

sjukdomsförloppet (Kirkevold, 2000). 

 

Vikten av att få information och kommunikationens centrala betydelse 

I flera studier lyfte patienterna antingen kommunikationens eller informationens 

betydelse på en akutmottagning. Patienterna belyste vikten av att bli informerade och 

uppdaterade kontinuerligt under sin vistelse på akutmottagningen. De önskade att få 

information om allt från orsak till sjukdomstillstånd, planerade väntetider samt 

information om hur eventuella behandlingar och undersökningar går till (Frank et al., 

2009; Revell et al., 2016; Skene et al., 2017; Valongo Zani et al., 2014). Bristfällig 

information har en negativ inverkan på patienternas upplevelse av vårdmötet, vilket 

är en av faktorerna som har gjort att antal anmälningar till IVO har ökat de senaste 
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åren (IVO, 2017). Tidigare forskning har också beskrivit vikten av information 

(Innes et al., 2016), vilket uppsatsförfattarna instämmer med, om patienten inte får 

tillräckligt med information kan detta leda till en känsla av utsatthet och maktlöshet 

vilket förvärrar patientens oro och ångest.  

 

Elmqvist och Frank (2015) redovisade i sin studie att patienterna fick lov att stå på 

sig genom att själva ifrågasätta och kräva information om undersökningar och fakta 

kring deras sjukdomstillstånd under sin vistelse på akutmottagningen. Enligt 

patientlagen har patienten rätt till att få information angående sitt hälsotillstånd samt 

om olika alternativ som finns tillgängliga för behandlingar och undersökningar. 

Patienten har dessutom rätt till att få information om vilken tidpunkt han eller hon 

kan förväntas att få vård (SFS 2014:821, kap. 3, 1 §). Uppsatsförfattarna anser att 

hälso- och sjukvårdspersonalen kan förbättra patienternas helhetsupplevelse av deras 

vistelse på akutmottagningen om patienterna fick mer regelbunden 

informationsuppdatering.  

 

Upplevelse av väntan 

I resultatet framkom det att väntetider är en faktor som har stor inverkan på 

patienternas totala upplevelse av hela akutmottagningsbesöket. När patienterna 

fick vänta i ovisshet skapades stor oro och frustration hos många patienter 

(Ekwall, 2013; Forsgärde et al., 2015; Olofsson et al., 2012; Revell et al., 2016). 

 

I Muntlin, Gunningsberg och Carlssons (2007) studie framgick det att det var 

många patienter som var missnöjda med väntetiderna, vilket påverkade 

patienternas uppfattningar av vårdkvaliteten. Det framkom att väntetiden var en 

nyckelfaktor i patienternas tillfredsställelse på akutmottagningen. Att hantera 

patientens förväntningar på väntetiderna är ett effektivt sätt att få patienterna 

nöjda med sitt akutmottagningsbesök. De framgick även att det fanns tidigare 

studier som visade att missnöjdheten minskade om patienten var välinformerad.  

 

En rapport från Socialstyrelsen (2017b) visar att genomsnittstiden för vistelse på 

akutmottagningen är 3 timmar och 18 minuter, men var tionde patient väntar 6 

timmar och 57 minuter eller längre på akutmottagningen. Rapporten visar även att 
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ingen förändring på vistelsetiden har skett sedan den tidigare mätningen. Patienter 

som är 80 år eller äldre har genomsnittligt 3 timmar och 39 minuter längre 

vistelsetider jämfört med patienter mellan 19-79 år. I rapporten framgick det att 

var tionde äldre patient fick vänta 7 timmar och 18 minuter eller längre på 

akutmottagningen innan de antingen blev hemskickade eller överförda till 

slutenvården.  

 

Att de äldre patienterna som dessutom löper hög risk för att utveckla 

vårdrelaterade skador som t.ex. sänglägeskomplikationer (Lindholm, 2014), får 

vänta längst på akutmottagningarna är enligt uppsatsförfattarna helt oacceptabelt. 

Efter att uppsatsförfattarnas sammanställt litteraturöversiktens resultat samt 

inhämtat information från socialstyrelsens (2017b) rapport om väntetider och 

patientflöden på akutmottagningarna anser uppsatsförfattarna att väntetiderna är 

orimligt långa. Uppsatsförfattarna valde att inkludera denna statistik i 

diskussionen trots att det inte är direkt kopplat till syftet, då ett flertal patienter 

ansåg att de långa väntetiderna var så pass påfrestande att det påverkade 

helhetsupplevelsen av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen på 

akutmottagningarna.  

 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna valde att söka artiklar i databasen PubMed eftersom den 

innehåller både omvårdnad- och medicinska artiklar samt CINAHL eftersom det 

är en central databas för ämnet omvårdnad.  

 

Sökorden valdes utifrån litteraturöversiktens syfte och sökorden användes i olika 

kombinationer tillsammans med booleska termer för att göra sökningarna mer 

specifika. Uppsatsförfattarna valde att använda avgränsningar som gav 

vetenskapliga artiklar inom en tidsram på tio år samt endast granskade, 

engelskspråkiga artiklar för att få så relevant och uppdaterad forskning som 

möjligt, då vetenskapligt material är en färskvara. Enligt Östlundh (2012) är 

avgränsningar ett alternativ för att begränsa sökningar och ge träffar utifrån 

relevant intresseområde.  
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Uppsatsförfattarna har läst samtliga utvalda artiklar, både enskilt och tillsammans 

under analysprocessen. Detta för att diskutera och jämföra varandras tolkningar av 

texten för att säkerhetsställa att båda uppsatsförfattarna har uppfattat artiklarna på 

ett likgiltigt sätt, vilket kan ses som en styrka då de höjer reliabiliteten. Efter att 

samtliga artiklar lästs igenom granskades dessa individuellt av båda 

uppsatsförfattarna enligt Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, 

Stoltz, och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmall för kvantitativa- och kvalitativa studier (Bilaga II & III). 

Granskningsmallarna har varit till stor hjälp för uppsatsförfattarna vid granskning 

av artiklarna kvalitet. Uppsatsförfattarna har reflekterat kring att de vetenskapliga 

artiklarna kan ha blivit bedömda för högt alternativt för lågt vid 

kvalitetsgranskningen, då uppsatsförfattarna inte har några tidigare erfarenhet av 

att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. Efter de individuella granskningarna 

jämfördes kvalitetsresultaten för att säkerställa att uppsatsförfattarna kommit fram 

till samma kvalitet på artiklarna. De artiklar som uppnådde låg kvalitet 

exkluderades från litteraturöversiktens resultat. Uppsatsförfattarna anser att en 

styrka i litteraturöversikten är att 12 av de 15 utvalda artiklarna erhåller hög 

kvalitet och endast tre artiklar erhåller medel kvalitet.  

 

Uppsatsförfattarna har i åtanke att det kan ses som en svaghet att inte lika många 

antal kvantitativa som kvalitativa artiklar är inkluderade i resultatet. Enligt 

Segesten (2012) syftar kvalitativ forskning till att skapa förståelse om patienters 

upplevelser, erfarenheter och förväntningar. Uppsatsförfattarna valde därför 

medvetet att inkludera flera kvalitativa artiklar i resultatet, då uppsatsförfattarna 

ansåg att de svarade bättre till litteraturöversiktens syfte samt gav ett mer 

beskrivande och personligt resultat. Resultatet från de åtta utländska artiklarna 

visade liknande resultat som de svenska artiklarna, vilket uppsatsförfattarna anser 

stärker resultatets trovärdighet. 

 

Etikdiskussion 

14 av de 15 vetenskapliga artiklarna som uppsatsförfattarna har inkluderade i 

litteraturöversiktens resultat har antingen blivit godkända av en forskningsetisk 

kommitté eller blivit etiskt granskade av uppsatsförfattarna med stöd av 
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Helsingforsdeklarationen. En av artiklarna blev inte godkända av en etisk 

kommitté, författaren i den vetenskapliga studien valde att kontakta den etiska 

kommittén men den etiska kommittén ansåg att ett formellt etiskt tillstånd inte 

fann sig vara nödvändigt. Då studiens författare följde de etiska principerna 

genom att respektera patienternas autonomi, rättvisa och välgörenhet enades 

uppsatsförfattarna ändå om att artikelns etiska standard var tillräcklig och pålitlig. 

Patienternas integritet säkrades genom att inga namn eller andra personuppgifter 

framgick som kunde kopplas till deltagarnas identitet. 

 

Uppsatsförfattarna har reflekterat kring att det kan uppstå en risk för att 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) bryts på en akutmottagning, då 

patienten hamnar i en utsatt situation när de söker sig till en akutmottagning. 

Patienten får ofta sitta många timmar i ett väntrum tillsammans med flera andra 

patienter och dess anhöriga vilket kan vara mycket påfrestande för patienten, då 

detta kan medföra att patientens integritet inte kan bevaras. Enligt Elmqvist och 

Frank (2015) uppstår ofta känslor som hjälplöshet och osäkerhet hos patienten 

under vistelse på akutmottagningen.  

 

Dagligen ställs hälso- och sjukvårdspersonalen på akutmottagningen inför etiska 

överväganden, som ofta är mer komplexa idag än tidigare. Etiska dilemman kan 

uppstå på grund av många faktorer, som är relaterade till att exempelvis bevara 

patientens integritet samt förtroende och respekten till hälso- och sjukvård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Uppsatsförfattarna har förhoppningar om att litteraturöversiktens resultat kommer 

att kunna ge hälso- och sjukvårdspersonalen ökad kunskap om hur patienter 

upplever bemötandet på akutmottagning. Eftersom resultatet belyser ett flertal 

komponenter som påverkar patienternas helhetsupplevelse av besöket, anser 

uppsatsförfattarna att det är kliniskt användbart vid förbättringsarbete för hälso- 

och sjukvårdspersonalen på akutmottagningar, då det både lyfter patienternas 

positiva och negativa upplevelser. Uppsatsförfattarna anser att en enkel 

omvårdnadsåtgärd som skulle kunna förbättra patientens helhetsupplevelse av sin 
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vistelse på akutmottagningar är mer regelbunden informationsuppdatering, för att 

minska patienternas oro och frustration som lätt uppstår under väntan på 

akutmottagningen. 

 

Konklusion 

Litteraturöversikten visar att många patienter upplever brister i kommunikation 

och information under väntetiderna på akutmottagningarna. Den långa väntan i 

ovisshet gjorde att patienterna inte kände sig sedda vilket bidrog till en upplevelse 

av utsatthet och maktlöshet. De flesta patienter såg triageringsmötet som någonting 

positivt då de upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen var kompetenta, 

effektiva och bjöd in patienten till en öppen dialog vilket fick patienten att känna 

sig delaktig och betydelsefull. Flera patienter blev dock besvikna när de insåg att 

det resterande akutmottagningsbesöket inte var lika snabbt och effektivt som 

triageringsmötet. Patienterna hade lättare att acceptera väntetiderna om de fick 

information om hur triageringssystemet fungerade samt orsak till varför de 

behövde vänta. De patienter som fick tillräckligt med information och kontinuerlig 

uppdatering under sin vistelse på akutmottagningen fick en mer positiv 

helhetsupplevelse av besöket. 

 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att vidare forskning bör göras angående hur rutiner och 

riktlinjer kring information och kommunikation ser ut på akutmottagningar, från 

och med att patienten anländer till akutmottagningen fram tills att patienten skrivs 

ut, alternativt skrivs in i slutenvården. Då tydliga brister kring dessa områden 

framkommit i resultatet anser uppsatsförfattarna att närmare forskning inom dessa 

områden bör göras för att utforska hur hälso- och sjukvårdspersonalen 

kontinuerligt arbetar för att bidra med en god kommunikation och information 

gentemot patienten. 
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Bilaga I. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet. 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet 

Cypress, S. B. 

 

2014 

 

USA 

The emergency department: 

experiences of patients, 

families, and their nurses 

Att undersöka, förstå och beskriva 

sjuksköterskors, patienters och 

familjemedlemmars upplevda erfarenhet 

under kritiskt sjukdomstillstånd på 

akutmottagningen 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod 

n=23 Patient och dess  

familjemedlemmars uppfattning av 

sjuksköterskan på en akutmottagning 

är relaterad till  

dennes kritiska tänkande, kunskap, 

kommunikation och vårdande 

omtanke. Det ansågs viktigt att 

involvera patienten i vården för att 

kunna förbättra dess välmående och  

de slutgiltiga resultatet i vården. 

hög 

Dahlen, I., Westin, L., & 

Adolfsson, A.  

 

2012 

 

Sverige 

Experience of being a low 

priority patient during 

waiting time at an  

emergency department. 

Att fastställa patienternas erfarenhet av 

lägre prioritet som väntar på behandling  

på akutmottagningen 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod 

n=14 Patienter med låg prioritet får inte 

tillräckligt med uppmärksamhet från 

hälso- och sjukvårdspersonalen på 

akutmottagningen under väntetiden. 

Patienterna blev lugna när de 

etablerade kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

hög 

Ekwall, A.  

 

2013 

 

Sverige  

Acuity and anxiety from the 

patient´s perspective in the 

emergency department. 

Att jämföra patientens och sjuksköterskans 

bedömning av patientens tillstånd vid 

triagering, samt att beskriva patientens 

tillfredsställelse av vården. Samt att 

beskriva ångestnivån vid in och  

utskrivning. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

tvätsnittsstudie 

n=72 Patienterna upplevde nöjdhet vid 

väntetiderna när hälso- och 

sjukvårdspersonalen la märkte till  

dom och kunde lämna information 

under väntetiden. Patienterna ansåg  

att de också var viktigt att få svar på 

sina frågor. 

 

 

 

medel 



 

 

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 

Att beskriva och förstå patienternas första 

bemötande med akutsjukvård på en 

akutmottagning, upplevt av patienten, 

närmaste anhörig och första vårdgivaren. 

 

Kvalitativ 

Fenomenografisk 

metod 

n=14  Patienterna upplevde att den dåliga 

informationen ledde till att  

patienterna förlorade kontrollen  

över sitt liv, kropp och sin frihet. 

Om patienterna fått mer info hade 

det varit lättare att kunna hantera 

väntetiderna.  

medel 

Forsgärde, E., From Attebring, 

M., & Elmqvist, C.  

 

2015 

 

Sverige 

Powerlessness: Dissatisfied 

patients´and 

relatives´experience of 

their emergency  

department visit 

Att identifiera patienter och anhörigas 

erfarenhet av missnöje när de besöker en 

akutmottagning 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod 

n=6 Patientens missnöjdhet handlade i 

huvudsak om avsaknad av stöd, 

information, maktlöshet, kunskap. 

Önskade att dom kunde bli bättre 

uppdaterade under besöket. 

hög 

Frank, M., Asp, M., & 

Dahlberg, K. 

 

2009 

 

Sverige 

Patient participation in  

emergency department care 

– A Phenomenographic 

study based om patients´ 

lived experience  

Att beskriva patienternas kvalitativt olika 

uppfattningar om patienters delaktighet i 

vården på en akutmottagning. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk-

epistemologisk 

metod 

n=9 Patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen bara tog  

kontakt med dom om  

undersökningar skulle göras. Vissa 

patienter kände sig välkomnande 

när sjukvården visade intresse och 

ställde öppna frågor. 

hög 

Kerr, D., McKay, K., Klim, S., 

Kelly, A.-M., & McCann, T. 

 

2013 

 

Australien 

Attitudes of emergency 

department patients about 

handover at the bedside 

Att beskriva patienters upplevelse av 

sjuksköterskors bedside rapportering på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ  

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=30 Patienterna uppfattade bedside 

rapporteringen som något positivt  

och det gav dom en försäkran om att 

sjuksköterskan hade kompetens  

samt gav de patienten möjlighet att 

tilläga ytligare information som  

eventuellt saknades. 

hög 



 

 

McCarthy, D. M., Ellison, E. P., 

Venkatesh, A. K., Engel, K. G., 

Cameron, K. A., Makoul, G., & 

Adams, J. G. 

 

2013 

 

USA 

 

Emergency department  

team communication with  

the patient: The patient´s 

perspective 

Att fastställa patientens uppfattning om 

akutmottagningens teams  

kommunikations förmåga 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 
n=226 Patienterna upplevde att personalen 

hade respekt för dom och visade att 

dom brydde sig om dom. 

Personalen lät patienterna tala utan 

att avbryta. Men däremot var dom 

sämre på att involvera patienten i 

beslutstagande kring vården samt 

fråga om patienten har egna 

funderingar.  

 

 

 

hög 

Messina, G., Vencia, F., 

Mecheroni, S., Dionisi, S., 

Baragatti, L., &  

Nante, N.  

 

2015 

 

Italien 

Factors Affecting Patient 

Satisfaction With 

Emergency Department  

Care: An Italian Rural 

Hospital 

Att mäta och studera förhållandet mellan 

patienttillfredsställelse av omvårdnaden på  

en akutmottagning med hjälp av ett  

validerat verktyg 

Kvantitativ 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 

Svarsformulär 

n=259 I stort sätt var alla patienter 

tillfredsställda med besöket. 98 % 

uppgav att dom var nöjda eller 

väldigt nöjda. Sjuksköterskan gav 

ej tillräckligt med information 

gällande hemgång.   

 

 

 

medel 

Möller, M., Fridlund, B., & 

Göransson, K.  

 

2010 

 

Sverige 

Patients´ conceptions of the  

triage encounter at the  

emergency department 

Att beskriva patienters uppfattning av 

bemötande i triageringen på 

akutmottagningen.  

Kvalitativ 

Fenomenografiskt 

metod 

n=20 Patienterna upplevde brist på  

information både före och efter  

triagering. Triageringsmötet 

upplevdes dock positivt och gjorde 

att patienterna blev trygga.  

Ett bra första möte var av stor vikt. 

 

 

 

 

hög 



 

 

 Olofsson, P., 

Carlström, D. E.,  

& Bäck-Pettersson, S. 

 

2012 

 

Sverige 

During and beyond the 

triage encounter: 

Chronically ill elderly 

patients’ experiences 

throughout their emergency 

department attendances 

Att utforska och beskriva  

erfarenheterna  

från en grupp  

kroniskt sjuka äldre under deras triage  

möte & efterföljande vård på akuten 

Kvalitativ 

Beskrivande 

fenomenologisk 

metod 

n=14 Patienterna fick förtroende  

tackvare snabb och kompetent vård.  

Patienterna upplevde att dom var i 

centrum under triageringen. Den 

fortsatta vården upplevde 

 patienterna att sjukvårdspersonalen 

hade ett bristande intresse för dom. 

Detta ledde till att patienterna 

helhetssyn av besöket var negativet 

 

  

hög 

Revell, S., Searle, J., & 

Thompson, S. 

 

2016 

 

Nya Zeeland 

The information needs of 

patients receiving  

procedural sedation in a 

hospital emergency 

department 

Att undersöka patienters behov av 

information när det ska sövas inför ett –  

för att bestämma hur information 

ges för bästa sätt. 

Kvalitativ 

Beskrivande 

explorativa 

intervjuer  

n=8  Patienterna upplevde hälso- och 

sjukvårdspersonalen som 

professionella och kompetenta. 

De uppskattade att hela tiden få 

information under och innan 

ingreppet. Patienterna hade lättare 

att acceptera fördröjningar och de 

fick information om varför det tog 

sån tid.  

 

 

hög 

Skene, I., Pott, J., & Mckeown, 

E.  

 

2017 

 

Storbritannien  

Patients´ experience of 

trauma care in the  

emergency 

department of a  

major trauma centre in the 

UK 

Att beskriva patienternas perspektiv på 

trauma vården på en akutmottagning 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=13 Patienterna upplevde bra  

information och mottagande på 

akutrummet och kände sig lugnare  

när dom fick tillräckligt med 

information. Humor kunde hjälpa 

patienten i utsatta situationer att  

känna ett lugn.  

 

 

hög 



 

 

Vaillancourt,S., Seaton, B., 

Schull, M., Cheng, A., Beaton, 

D., Laupacis, A., & Dainty, K. 

 

2017 

 

Kanada 

Patients´ perspectives on 

outcomes of care after 

discharge from 

the emergency department: 

A qualitative study. 

Att förstå patienternas perspektiv på de 

resultat de värderar från sin vård på 

akutmottagningen 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=46 Patienterna tyckte att det var av 

stor vikt att få en förståelse till 

orsaken av deras symtom samt ett 

förväntat resultat gjorde att deras 

helhetsupplevelse av deras vård på 

akuten blev mer positiv och 

patienternas välmående vid 

utskrivning och den närmaste tiden 

efteråt blev högre. Patienterna  

uppgav att brist på information 

skapade osäkerhet och stress. 

hög 

Valongo Zani, A., Silva 

Marcon, S., Pamplona Tonete, 

V. L., & 

de Lima Parda, C. M. G.  

 

2014 

 

Brasilien 

 

 

Communicative process in 

the emergency department  

between nursing staff and 

patients: Social  

representations 

Att beskriva och analysera 

kommunikationsprocessen mellan 

sjukvårdspersonalen och 

patienterna/anhöriga på akutmottagningen. 

Från både sjukvårdens och patienternas 

perspektiv. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n= 40 Vissa patienter upplevde brist på 

information och fick falska 

förhoppningar av hälso- och 

sjukvårdspersonalen då personalen  

gav olika direktiv.  Däremot fanns 

patienter som upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonalen gav 

bra och lätt information. 

hög 



 

 

Bilaga II. Granskningsmallar 

Granskningsmall för kvalitativa studier. 

 

 
 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga III. Granskningsmallar 
Granskningsmall för kvantitativa studier. 

 
 

 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 


