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Abstrakt  
 
Bakgrund: Till en akutmottagning kommer patienter med olika 

sjukdomstillstånd där det ställer höga krav på att sjuksköterskan gör en korrekt 

bedömning och omhändertagande och samtidigt levererar en god omvårdnad. 

Dessa korta och intensiva möten kan innebära att sjuksköterskan tvingas prioritera 

de medicinska behoven. Uppdraget att kunna ge en kvalitativ akutsjukvård och 

samtidigt tillgodose omvårdnadsbehovet är komplext. En ökad förståelse för 

patienters erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning kan hjälpa 

sjuksköterskan att ge en god omvårdnad.  

Syfte: Att beskriva patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga 

artiklar har använts i resultatet.  

Resultat: Flera faktorer framkom i denna litteraturöversikt som har betydelse för 

patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. En huvudkategori 

som sammanfattade resultatet identifierades: Mötet med sjuksköterskan. I denna 

huvudkategori identifierades sex kategorier: Låg delaktighet och maktlöshet, 

Sjuksköterskans attityder och bemötande, Samverkan inom vårdteamet, Patientens 

individuella behov, Interaktionen mellan patient och sjuksköterska och 

Sjuksköterskans kroppsspråk. 

Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visade att patienten upplevde en 

maktlöshet och låg delaktighet på akutmottagningen. När sjuksköterskan såg till 

patientens unika behov, gav utrymme för delaktighet och kontinuerlig information 

kring patientens hälsosituation och behandling skapades en positiv upplevelse. 

Implementering av personcentrerad vård kan vara ett viktigt redskap för att kunna 

förbättra omvårdnaden på en akutmottagning. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, erfarenheter, litteraturöversikt, omvårdnad, patient 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: At emergency departments patients with different conditions of 

illness requires that the nurse will make a correct assessment and care, and at the 

same time deliver a good nursing care. These short and intensive meetings can 

mean that the nurse is forced to prioritize the medical needs. The mission to 

provide quality emergency care while meeting the need for nursing care is 

complex. An increased understanding of the patient experience of nursing at an 

emergency department can help the nurse provide good nursing care.              

Aim: To describe the patients experience of nursing at an emergency department. 

Methods: The study has been conducted as a literature review were 15 scientific 

articles have been used in the results.  

Results: Several factors emerged in this literature review that have significance 

for the patient´s experience of nursing at the emergency department. One main 

category emerged: Meeting with the nurse and six categories were identified: Low 

participation and powerlessness, The nurse's attitudes, Collaboration within the 

healthcare team, The patient's individual needs, The interaction between the 

patient and the nurse and the nurse's body language. 

Conclusion: The results of the literature review showed that the patient 

experienced a powerlessness and low participation in the emergency department. 

When the nurse identified the patient's unique needs, opened up for participation 

and continuous information about the patient's health situation and treatment 

created a positive experience. Implementation of person-centered care may be an 

important tool for improving nursing care at the emergency department. 

Key-words: A literature review, emergency department, experience, nursing, 

patient 
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1. Inledning  
 
Utifrån egna erfarenheter sker mötet med sjukvården många gånger på en 

akutmottagning. Ofta ligger en oro inför hälsotillståndet som grund till besöket.  

Som patient är förväntningarna på hälso- och sjukvården höga. Personalen 

förväntas göra en korrekt bedömning och samtidigt leverera en god, säker och 

effektiv vård. Författarna i denna litteraturstudie har därför valt att undersöka 

patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. 
 

 

2. Bakgrund 
 
 
2.1 Akutmottagning 
 
Akutmottagningen är avsedd för att ta emot patienter med akut sjukdom eller 

skada. Vården karaktäriseras av krav på effektiv och snabb behandling, där rätt 

patient skall ha rätt diagnos, rätt behandling vid rätt tidpunkt (Elmqvist, Fridlund, 

& Ekebergh, 2012). Enheten har en hög omsättning av patienter och för den 

oinvigde kan den uppfattas som kaotisk (Wikström, 2018). Akutmottagningen är 

en central punkt inom sjukvården och är vanligtvis indelad i kirurgi, medicin och 

ortopedi (Elmqvist et al., 2012). Varje enskild akutmottagning har sin egen 

organisation, storlek och förutsättningar att vårda olika typer av patientkategorier 

(Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2015). Patienterna ankommer till 

akutmottagningen exempelvis via remiss från vårdcentral, telefonrådgivning eller 

på eget initiativ. Oavsett ankomstsätt bedöms och prioriteras patienternas 

medicinska tillstånd utifrån triage, vilket är ett sorteringssystem utefter 

brådskandegrad (Elmqvist et al., 2012). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) 

beskriver att företräde skall ges till den som är i störst behov av vård. I Sverige och 

som de flesta andra västerländska länder triageras patienterna av en sjuksköterska 

vid ankomst (Elmqvist et al., 2012). Syftet med detta system är att få en första 

prioritering av patienter där tillstånd som kräver brådskande behandling skall tas 

om hand omedelbart (Wikström, 2018). Triageprocessen som utförs av 

sjuksköterskan är viktig då osäkerheten kring patientens tillstånd kan påverka 



 

2 
 

akutmottagningen som helhet, beroende vilket hälsotillstånd patienten har (Wolf, 

Delao, Perhats, Moon & Zavotsky, 2017).  

 

 
2.2 Sjuksköterskans roll 
 
I omvårdnadsarbetet har sjuksköterskan en ledande och ansvarig roll. Detta 

innebär att sjuksköterskan självständigt, i team och i partnerskap med både patient 

och anhöriga ansvarar bland annat för bedömning, diagnostik, planering och 

utförande av omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, a2017). Arbetet på en 

akutmottagning varierar i hög utsträckning då patienternas sökorsaker skiljer sig. 

Sjuksköterskan förväntas att flexibelt pendla mellan att utföra livsuppehållande 

åtgärder samtidigt tillgodose en god vårdrelation (Pun, Matthiessen, Murray, & 

Slade, 2015). De medicinska uppgifterna till skillnad från omvårdnadsåtgärderna 

är ofta tydligt utformade. Det kan innebära att omvårdnadsåtgärderna som är 

viktiga för patienten ses som sekundära i relation till patientens symtom och 

medicinska behandling (Nyström, Nydén, & Pettersson, 2002). Elmqvist et al. 

(2012) beskriver att sjuksköterskorna ofta skapar en distans till patienterna på 

akutmottagningen för att bibehålla kontrollen över prioriteringen men också då de 

måste vara förberedda på om det kommer någon annan patient som är mer akut 

sjuk. Uppdraget att kunna ge en kvalitativ akutsjukvård och samtidigt tillgodose 

omvårdnadsbehovet är komplext. 
 

 

2.3 Sjuksköterskans erfarenheter 
 
2.3.1 Positiva erfarenheter 
 
I studien som belyser sjuksköterskors positiva erfarenheter av att arbeta på 

akutmottagningar beskrivs bland annat hur en god arbetsmiljö på akutmottagningar 

är starkt förknippat med ett fungerande teamarbete. Att stötta varandra och 

förutsäga när kollegor behöver hjälp är en förmåga som uppskattas av medarbetare 

(Grovera, Porterc, & Morphet, 2017). Vidare menar Grovera et al. (2017) att 

sjuksköterskor som arbetar i team och stöttar varandra känner sig självsäkra på att 

de levererar en patientvård av hög kvalitet. Sjuksköterskor rapporterar ofta en ökad 

jobbtillfredsställelse och minskad stress när de arbetar välorganiserat och i team på 
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akutmottagningen. Egenskaper hos kollegor som en positiv och sympatisk attityd 

och en vilja att hjälpa är sammankopplad med arbetstillfredsställelse. Lagarbete 

resulterar ibland i ökad problemlösningsförmåga vilket sjuksköterskorna beskriver 

som tillfredsställande (Grovera et al., 2017).  

 
2.3.2 Negativa erfarenheter 
I en studie som belyser sjuksköterskors negativa erfarenheter av att arbeta på 

akutmottagningar beskriver Nyström et al. (2002) hur sjuksköterskor på 

akutmottagningar upplever att de undviker längre samtal med patienter eftersom 

de då kritiseras av övrig personal. De uppger även att omvårdnadsarbetet inte ses 

som centralt, istället värderas och prioriteras medicinska färdigheter. Källberg, 

Ehrnberg, Florin, Östergren och Göransson (2017) identifierar fyra kategorier där 

sjuksköterskor anser att patientsäkerheten riskeras på akutmottagningar vilka är: 

hög arbetsbelastning, bristande kontroll, kommunikationshinder och brister på 

organisationsnivå. Sjuksköterskor beskriver att en del av problematiken med en 

hög arbetsbelastning är ansvara över många patienter och att tvingas prioritera och 

bortprioritera mellan dem vilket resulterar i en risk för långa väntetider, 

felbedömningar, otillräcklig tillsyn och att försämringar hos patienterna inte 

upptäcks i tid (Källberg et al., 2017). Under kategorin bristande kontroll anses 

bland annat oerfaren personal vara ett problem. Sjuksköterskor med längre 

erfarenhet beskriver hur de både måste utföra sina egna arbetssysslor och samtidigt 

ha kontroll över deras mer oerfarna kollegors uppgifter. De uppger även att 

bristande erfarenhet hos sjuksköterskor kan bidra till medicinska fel. 

Sjuksköterskor beskriver att de utför flera uppgifter parallellt och samtidigt blir 

avbrutna ofta resulterar i att saker glöms bort (Källberg et al., 2017).  

 

Avdelningschefer på akutmottagningar vittnar om hur omsättningen av 

sjuksköterskor är hög och att de har svårt att ersätta den procentandel av erfarna 

sjuksköterskor som slutar. Sjuksköterskor lämnar akutmottagningar för pension 

men också för att söka sig till lugnare arbetsplatser då de uppger att 

arbetsbelastningen på akutmottagningar är för hög. Detta resulterar i att 

akutmottagningar bemannas av en stor del nyexaminerade sjuksköterskor och 

tillfälliga stafettsjuksköterskor (Wolf, Perhats, Delao, Clark, & Moon, 2017). 
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2.4 Omvårdnad 
Sjuksköterskans huvudsakliga kunskaps och forskningsområde är omvårdnad, 

forskning i ämnet omvårdnad tog fart och blev en egen disciplin i samband med att 

högskolereformen trädde i kraft år 1977. Syftet med omvårdnadsforskningen är att 

utveckla kunskap om människan, men även främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Detta ingår i sjuksköterskans ansvarsområden 

som International Council of Nurses (ICN) fastställt som ett förhållningssätt och 

etisk kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017b). ICN:s etiska kod vägleder alla sjuksköterskor att gemensamt arbeta för 

mänskliga rättigheter och där all omvårdnad har en etisk dimension där 

sjuksköterskan har ett ansvar för sina bedömningar och beslut (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskans arbete vägleds av en intention av 

att vilja göra gott för patienten. En tankemodell som utvecklats är 

omvårdnadsprocessen som även används internationellt som ett ramverk. Detta 

ramverk utgör en struktur för sjuksköterskans kritiska förhållningssätt men även 

för att systematiskt planera och genomföra vården för patienten (Florin, 2014a). 

Sjuksköterskans bedömning av patientens hälsotillstånd, resurser samt patientens 

egna preferenser är direkt avgörande för vilken omvårdnad sjuksköterskan väljer 

att ge. Därav behövs data i tillräcklig omfattning och preciserat för att 

sjuksköterskan skall kunna ha ett underlag för att kunna ta rätt kliniska beslut kring 

patienten hälsotillstånd. Sjuksköterskan använder olika metoder för att kunna 

inhämta denna information genom samtal, kroppsundersökning och ta del av 

patientens journal. Dataunderlaget som inhämtas används sedan i 

omvårdnadsprocessen för att kunna identifiera behov och problem. Behoven kan 

uppfattas på flera olika sätt beroende på vems perspektiv man ser det utifrån, därav 

kan sjuksköterskan och patienten ha olika uppfattningar gällande 

omvårdnadsbehov och problem. Patientens behov, känslor och upplevelser är 

viktiga utgångspunkter för omvårdnaden (Florin, 2014b).  

 

Den omvårdnad som sker på en akutmottagning har ofta en mer praktisk innebörd 

och består ofta av medicinskt inriktade åtgärder. Handlingarna sker ofta under 

korta möten där sjuksköterskan kontrollerar patientens vitalparametrar, som till 

exempel blodtryck, puls, temperatur och saturation. Detta för att förbereda 
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patienten inför kommande läkarbesök. Det innebär ofta en brist av den generella 

omvårdnaden som inte är medicinskt inriktad (Wikström, 2018).  

 

2.5 Omhändertagande på en akutmottagning  
 
Sveriges akutmottagningar hade under år 2018 cirka 1,9 miljoner besök där 

vistelsetiden ökade jämfört med året innan och väntetiderna likaså 

(Socialstyrelsen, 2019). Patienterna som söker sig till akutmottagningen upplever 

någon form av symtom och blir oroliga för sin egen hälsa (Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys, 2018). Enligt Nyström (2003) kan det finnas flera 

bakomliggande orsaker som till exempel att vänner och familj uppmuntrar 

sjukhuskontakt eller att ordinarie läkare inte är anträffbar. Akutsjukvården skiljer 

sig till viss del mot den planerade vården där utgångspunkten oftare är patientens 

symtom och inte diagnoser (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018). 

Den patientgrupp som söker sig mest till akutmottagningen är äldre patienter över 

80 år (Socialstyrelsen, 2019). Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2011) 

beskriver patientmötet med vårdpersonalen som snabbt, kort och standardiserat 

efter vård och behandling. Sjuksköterskan inleder kontakten med att presentera sig 

och sin funktion som första steget och ställer frågor om patientens symtom och gör 

observationer under tiden. Kontakten övergår sedan snabbt till vårdrelaterade 

moment och undersökningar utefter vilka symtom patienten har, där 

sjuksköterskan följer de lokala riktlinjerna som finns på akutmottagningen. Detta 

för att läkaren skall kunna få en djupare förståelse för patientens faktiska tillstånd 

och för att kunna ställa rätt diagnos. Efter sjuksköterskans bedömning och 

prioritering av patientens medicinska behov tas beslut om en rimlig väntetid att få 

träffa en läkare för bedömning (Andersson et al., 2011).  

 
 
2.5 Teoretisk referensram 
 
2.5.1 Personcentrerad vård 
 
Personcentrerad vård (PCV) som begrepp har blivit alltmer internationellt 

accepterat inom vården och likställs ofta med en god och humanistisk vård 

(Hörnsten & Udo, 2018; Ekman, Norberg, & Svedberg, 2014). Begreppet används 

för att beskriva en vård där patienten står i centrum och hela personen synliggörs. I 
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centrum för det personcentrerade synsättet står de andliga, existentiella, sociala 

och psykiska behoven hos varje individ och att dessa behov ska tillgodoses lika 

mycket som de fysiska behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Personcentrerad vård beskrivs ha sitt ursprung under 1960-talet inom humanistisk 

psykologi. Tom Kitwood argumenterade att personcentrerad vård är en 

förutsättning för att kunna tillgodose en humanistisk god vård och att personens 

själv finns kvar trots att man drabbats av en sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). McCane, McCormack och Dewing (2011) beskriver 

i sin studie att PCV är framtaget för att beskriva hur hälso- och 

sjukvårdsprofessionen ska arbeta för att uppnå en vård som garanterar att patienten 

står i centrum för vården. Detta förutsätter att sjuksköterskan har en vilja och visar 

intresse för patientens egen berättelse och upplevelse av hälsan, vidare beskrivs 

även komplexiteten att implementera PCV i praktiken. Göteborgs universitet, 

centrum för personcentrerad vård (GPCC) har definierat tre nyckelbegrepp för 

personcentrerad vård som är partnerskap, patientberättelse och dokumentation 

(Göteborgsuniversitet, 2017). Partnerskapet beskrivs som den mest centrala delen 

i PCV. Där ömsesidig respekt för varandras kunskap visas, där ena sidan är 

patientens egna upplevelser om hur det är att leva med sjukdomen och den andra 

sidan utgörs av vårdpersonalen och deras professionella kunskaper om den 

specifika sjukdomen och kan ge vård, rehabilitering och behandling utefter detta. 

Patientberättelsen där vårdpersonalen lyssnar är förutsättningen för att kunna 

bedriva PCV vård och att vårdplaneringen sker i samråd med patienten och där 

överenskommelsen skrivs ned i form av en hälsoplan vilket innehåller mål och 

strategier för genomförande och uppföljning. Dokumentation är den tredje 

komponenten där dokumenteras patientberättelsen och hälsoplanen i patientens 

journal. Denna handling ses som levande och skall ständigt uppdateras och vara 

tillgänglig under hela vårdprocessen (Göteborgsuniversitet, 2017). Personcentrerad 

vård grundar sig i värden som respekt för personen, rätt till självbestämmande, 

visad ödmjukhet och förståelse (Entwistle & Watt, 2013; McCane & McCormack, 

2013).  
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2.6 Problemformulering 
 
Till en akutmottagning kommer patienter med olika sjukdomstillstånd där det 

ställer höga krav på att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning och 

omhändertagande och samtidigt levererar en god omvårdnad. Dessa korta och 

intensiva möten kan innebära att sjuksköterskan tvingas prioritera de medicinska 

behoven. Uppdraget att kunna ge en kvalitativ akutsjukvård och samtidigt 

tillgodose omvårdnadsbehovet är komplext. En ökad förståelse för patienters 

erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning kan hjälpa sjuksköterskan att ge 

en god omvårdnad.  

 

2.7 Syfte 
 
Att beskriva patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. 

 

3. Metod 
 
Metoddelen innehåller en beskrivning av litteraturöversiktens genomförande 

avseende design, urval och datainsamling, värdering av artiklarnas kvalité, 

tillvägagångssätt, analys och etiska överväganden. 

 

3.1 Design 
 
Detta arbete genomfördes som en litteraturöversikt. Segesten (2012) beskrev att 

syftet med en litteraturöversikt är att kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt fält 

där både kvantitativ och kvalitativ forskning kan användas i analysen.  

 

3.2 Urval och datainsamling 
 
Sökning och urval av artiklarna gjordes under oktober månad 2019. Databaserna 

National Library of Medicine (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL) och Web of Science användes i sökningen för att 

fånga upp aktuell forskning inom det området som valts. PubMed och CINAHL 

valdes baserat på deras inriktning mot omvårdnad och medicin (Polit & Beck, 

2017). Web of Science användes baserat på sitt breda innehåll (Polit & Beck, 

2017). Författarna utförde sekundärsökning genom granskning av referenslistor 
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som varit av intresse, vilket Forsberg och Wengström (2008) beskriver som en av 

de sökstrategier som kan utföras vid en litteraturöversikt. Sekundärsökningen gav 

två artiklar som redovisas i Sekundärsökning (Bilaga 1). Fritextsökning 

genomfördes i databasen CINAHL som redovisas i Bilaga 1.  

 

Följande sökord har använts i olika kombinationer: Care, emergency, emergency 

department, ED, lived experience, nursing, patient experience, patient view, 

pediatric och perception. Boolesk sökteknik och trunkering har använts för att 

rikta sökningen. Den booleska termen AND har använts för att begränsa sökningen 

där sökresultatet innehåller båda sökorden. NOT har använts för att utesluta titlar 

som innehåller specifika ord (Östlundh, 2012). Kombinationer och användning av 

booleska termer samt trunkering redovisas i Sökstrategi (Bilaga 2).  

 

Inklusionskriterierna var att artiklar skulle belysa patientens erfarenheter av 

omvårdnaden på en akutmottagning. Artiklarna var publicerade mellan år 2009 – 

2019 samt peer reviewed vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att artiklarna 

granskats av experter inom respektive ämnesområde innan de publicerats. 

Artiklarna var även skrivna på engelska och skulle uppnå medel till hög 

kvalitétsnivå efter granskning.  

 

Exklusionskriterierna var att utesluta artiklar som handlade om barn, det vill säga 

personer under 18 år.  

 

I Cinahl genomfördes sökningarna med avgränsningarna ”peer reviwed” och år 

2009 - 2019. I Web Of Science och PubMed användes endast år 2009 - 2019 som 

avgränsning, då ”peer reviewed” inte fanns som tillval. Motiveringen till varför 

författarna i denna litterturöversikt valt att inte avgränsa sökningen till endast 

engelska artiklar, var att vissa artiklar föll bort vilket riskerade att förbise relevant 

litteratur. Kontroll av artiklarna som återfanns i PubMed och Web Of Sceince 

genomfördes sökning av dessa artiklar i Ulrichweb för säkerställning att de var 

”peer reviwed”.  
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Efter sökning i de aktuella databaserna genomfördes det första urvalet genom att 

artiklarnas rubriker lästes och de med störst relevans valdes ut. Därefter 

granskades artiklarnas abstrakt, artiklarna som svarade till litteraturstudiens syfte 

valdes ut för vidare granskning. Under arbetets gång lästes 42 artiklar där 27 

valdes bort då innehållet inte svarade mot syftet. Två artiklar valdes bort då de inte 

kunde redovisa för ett etiskt ställningstagande eller blivit godkända av en etisk 

kommitté. En artikel hade personer under 18 år med i studien som var ett av 

exklusionskriterierna i denna litteraturöversikt, vilket gjorde att även denna artikel 

valdes bort.  

 
 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalité 
 
Artiklarna granskades med hjälp av modifierade granskningsmallar utifrån 

Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) som 

tillhandahålls av Högskolan Dalarna, Granskningsmall för kvalitetsbedömning. En 

granskningsmall avsedd för kvantitativa studier (Bilaga 3) och en granskningsmall 

för kvalitativa studier (Bilaga 4). Granskningsmallen är uppbyggd av frågor där ett 

JA ger en poäng och NEJ ger noll poäng. Maxpoäng för kvantitativa artiklar är 29 

och kvalitativa är 25. Poängen räknas sedan om till procent, vilket >80% anses 

vara av hög kvalité, 79-60% medel och <60 % som låg kvalité. Samtliga artiklar 

som inkluderades i denna litteraturstudie är av medel till hög kvalité, resterande 

artiklar som inte uppnådde medel exkluderades.  

 

 
3.4 Tillvägagångssätt 
 
Arbetet har genomförts gemensamt genom fysiska träffar på campus i Borlänge 

och Falun några dagar i veckan. Detta för att underlätta samarbete och 

genomförande av arbetet. Båda författarna har varit delaktiga i alla moment genom 

daglig avstämning, fördelning och reflektion. Open Office och Microsoft Word har 

använts under hela arbetets gång för att kunna ha en gemensam insyn och reda ut 

frågor och oklarheter. 
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3.5 Analys 
 
Analysen vid en litteraturöversikt består enligt Friberg (2012) av flera steg. 

Inledningsvis lästes artiklarna noggrant för att förstå innehåll och sammanhang. 

Sedan påbörjades en sökning av likheter och skillnader i artiklarnas 

utgångspunkter, tillvägagångssätt, analys, syfte och slutligen resultat. Varje 

delresultat som svarade till litteraturstudiens syfte dokumenterades och författarna 

jämförde de olika resultaten som framkommit och tre kategorier utformades. De 

utvalda artiklarna finns sammanställda i artikelmatris (Bilaga 5).  

 
 
3.6 Etiska överväganden 
 
The World Medical Association (2018) beskriver i the Declaration of Helsinki att 

det primära syftet för medicinsk forskning alltid ska vara av nytta för patienten. 

Vidare beskriver de att de som deltar i studier ska delge sitt samtycke, att 

deltagarna har rätt att när som helst avsluta sin medverkan i studien och 

deltagarnas integritet och självbestämmande ska tas i aktning.  

 

Författarna har förhållit sig objektiva vid tolkning och sammanställning av 

artiklarna i denna litteraturöversikt. De artiklar som valdes ut skulle ha ett 

godkännande av en etisk kommitté eller påvisa att ett etiskt ställningstagande 

gjorts.  

 

 

4. Resultat 
  
Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 15 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som användes till resultatet redovisas i bilaga 5. Artiklarna var 

publicerade mellan 2009 - 2019.  I resultatet inkluderades studier från Australien 

(n= 1), England (n=1), Finland (n=1), Irland (n=1), Nederländerna (n=1), Nigeria 

(n=1), Sverige (n=4) och USA (n=5). Vid analysen framkom en övergripande 

huvudkategori: Mötet med sjuksköterskan och sex kategorier: Låg delaktighet och 

maktlöshet, Sjuksköterskans attityder och bemötande, Samverkan inom 

vårdteamet, Patientens individuella behov, Interaktionen mellan patient och 
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sjuksköterska och Sjuksköterskans kroppsspråk, vilka ligger till grund för 

resultatet. 
 

4.1 Mötet med sjuksköterskan 
Mötet med sjuksköterskan framkom som central i de granskade artiklarna om 

patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. I mötet med 

sjuksköterskan på en akutmottagning beskrev patienterna både positiva och 

negativa upplevelser som beskrivs under sex kategorier nedan.  

 

4.1.1 Låg delaktighet och maktlöshet 
 
Patienterna beskrev i flera studier att de upplevde en låg delaktighet och 

maktlöshet i den vård som erbjöds på akutmottagningarna (Forsgärde, Attebring, 

& Elmqvist, 2016; Henry, McCarty, Nannicelli, Seivert, & Vozenilek, 2013; 

Vicente, Castren, Sjöstrand, & Wireklint Sundström, 2013). Även Frank, Fridlund, 

Baigi och Asp (2010) bekräftade att patienterna saknade delaktighet och att de fått 

kämpa för detta. En annan faktor som framkom i Frank et al. (2010) studie är att 

högt triagerade patienter graderade sina erfarenheter av delaktighet högre än vad 

lågt triagerade patienter gjorde. De patienter som blivit lågt prioriterade upplevde 

en beroendeställning till sjuksköterskan för att klara av sitt sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskans förmåga att utföra bedömningar av patientens tillstånd blev därför 

en viktig del. Den omvårdnad som gavs var endast erbjudanden om mat och dryck 

samt information om väntetider vid låg prioritet. Vissa patienter upplevde att deras 

verkliga omvårdnadsbehov inte behandlades, även en känsla av obehag och 

övergivenhet uppstod när personalen gav dem mindre uppmärksamhet. Vidare 

menade Frank et al. (2010) att en känsla utvecklades till att de upplevde att deras 

besök på akutmottagningen hade varit i onödan. Forsgärde et al. (2016) beskrev att 

känslan av maktlöshet kom till uttryck hos patienterna när information och 

kunskap saknades men även när kontrollen över sin hälsosituation försvann.  

 

Äldre patienter uppgav hur känslan av maktlöshet när deras livsvärld inte 

beaktades och när vårdsituationen gjorde intrång på deras behov. Patienterna 

upplevde en utsatthet när de inte blev delaktiga kring sin egen vård, där känslan av 

övergivenhet uppkom som ofta resulterade i ångest. Swallmeh, Byers och Arisha 
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(2017) bekräftade även att patienterna upplevde en utsatthet och rädsla för att 

förlora sin autonomitet och självständighet. Vicente et al. (2013) beskrev att 

ångesten grundades i att patienterna uppgav en rädsla över att de inte skulle få rätt 

hjälp omedelbart vid ankomst till akutmottagningen. 

 

4.1.2 Patientens individuella behov  
 
Resultatet visade att patienterna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

individanpassad omvårdnad (Blank et al., 2014; Bos, Strums, Schrijvers, & van 

Stel, 2012; Dahlen et al., 2012; Frank et al., 2010; Hermann et al., 2018; Kipnis et 

al., 2013; Nelson, Hearld, & Wein., 2018; Ogunlade et al., 2017; Salminen-

Tuomaala et al., 2018; Vicente et al., 2013). 
 
I studier framkom faktorer där sjuksköterskan brast i sitt arbete med att 

tillfredsställa patientens individuella behov (Bos et al., 2012; Dahlen et al., 2012; 

Frank et al., 2010; Ogunlade et al., 2017; Vicente et al., 2013). Bos et al. (2012) 

beskrev patienterna som kritiska till de långa väntetiderna, hygien och information 

om utskrivning som faktorer där sjuksköterskan brast. Även Dahlen et al. (2012) 

och Frank et al. (2010) bekräftade i sina studier att patienterna var kritiska 

angående väntetiderna men hade också en låg tillfredsställelse kring deras basala 

behov som smärtlindring och ångestdämpande. Smärtlindring ansågs av 

patienterna som centralt för att de skulle klara av de långa väntetiderna (Dahlen et 

al., 2012). 

 

I andra studier beskrevs patienternas erfarenheter som generellt positiva till den 

omvårdnad och vård som de mottagit på akutmottagningen (Blank et al., 2014; 

Kipnis et al., 2013; Nelson et al., 2018; Salminen-Tuomaala et al., 2018). Kipnis et 

al. (2013) och Salminen-Tuomaala et al. (2018) beskrev vidare att omvårdnaden 

var av hög kvalité och anpassad efter deras individuella behov. Blank et al. (2014) 

beskrev att patienterna betygsatte den omvårdnad som de fått generellt högre än 

vad sjuksköterskorna bedömde sin egen insats. Patienterna uppgav hur ett enkelt 

sätt att se till deras behov var att sjuksköterskan gav dem frekvent tillsyn, även om 

de inte hade något nytt att förmedla (Hermann et al., 2018; Ogunlade et al., 2017). 
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Blank et al. (2014) beskrev vidare hur patienter associerade en positiv syn på 

omvårdnad med att känna igen den sjuksköterska som tog hand om dem. Patienter 

som kände igen sin sjuksköterska betygsatte nästan uteslutande omvårdnaden 

högre än de patienter som inte kände igen sin sjuksköterska. Patienterna kände 

tillfredsställelse när sjuksköterskan svarade korrekt på deras behov (Blank et al., 

2014; Hermann et al., 2018). 

 

4.1.3 Interaktionen mellan patient och sjuksköterska 
 
Resultatet visade att patienterna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

interaktionen med sjuksköterskan (Blackburn, Ousey, & Goodwin, 2018; Dahlen 

et al., 2012; Forsgärde et al., 2016; Henry et al., 2013; Hermann et al., 2018; 

Ogunlade et al., 2017; Salminen-Tuomalaa et al., 2018; Stein-Parbury, Gallagher, 

Fry, Chenoweth, & Gallagher., 2015; Swallmeh et al., 2017).  

 
Vid bristande information om processen och om patientens hälsotillstånd skapades 

oro och ångest hos patienten (Blackburn et al., 2018; Henry et al., 2013; Swallmeh 

et al., 2017). Dahlen et al. (2012) beskrev att patienternas erfarenhet av deras 

förmåga att kommunicera och uttrycka sig korrekt låg till grund för att 

sjuksköterskorna bildade en korrekt uppfattning kring symtom och sjukdomsbild. 

Vissa patienter upplevde att de inte lyckats förmedla sin sjukdomsbild korrekt och 

blev därför missförstådda och inte tagna på allvar. Vidare beskrev några patienter 

hur de upplevde att sjuksköterskorna utförde medicinska moment på rutin, utan att 

informera dem om vad de gjorde och varför vilket fick dem att känna sig utsatta 

och oroliga (Dahlen et al., 2012).  

 

Ogunlade et al. (2017) beskrev att majoriteten av patienterna tyckte att 

sjuksköterskan brast i sin kommunikation och saknade information om symtom 

och hälsohotande tillstånd. Blackburn et al. (2018) beskrev att när sjuksköterskan 

uppträdde stressat resulterade det i att patienten blev begränsad i sin 

kommunikation eftersom de inte vill vara en belastning även Stein-Parbury et al. 

(2015) bekräftade detta. Vidare beskrev Stein-Parbury et al. (2015) hur äldre 

patienter som vårdats på akutmottagningar uppgav att kommunikationen med 

vårdpersonal var den viktigaste delen men också det som brast i störst utsträckning 
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under besöket. Patienterna uttryckte att de saknade information kring 

bedömningar, behandlingsalternativ, förväntade resultat samt den övergripande 

planen för besöket. Även Swallmeh et al. (2017) och Bos et al. (2012) menade att 

kommunikationen och informationen från sjukvårdspersonalen var den viktigaste 

delen vid ett besök på akutmottagningen. Swallmeh et al. (2017) uppgav att långa 

väntetider inte var något problem för patienterna så länge de kontinuerligt blev 

uppdaterade och fick information om väntetider, eventuella fördröjningar, 

planerade undersökningar och åtgärder. Bristande information kring väntetider 

gjorde däremot att patienterna övervägt att lämna akutmottagningen utan 

behandling. Forsgärde et al. (2016) bekräftade patienternas frustration när de inte 

fick någon information om de långa väntetiderna. 

 

I flera studier (Blackburn et al., 2018; Hermann et al., 2018; Salminen-Tuomalaa 

et al., 2018) beskrevs att positiva faktorer vid kommunikation associerades med 

regelbunden interaktion med sjuksköterskan där löpande information om 

patientens vårdplan, hälsotillstånd och behandling låg till grund. Hermann et al. 

(2018) beskrev en positiv faktor framkom när personalen frekvent tittade till 

patienterna samt när sjuksköterskan gav ärliga och raka direktiv kring deras 

hälsosituation. 

 

4.1.4 Sjuksköterskans attityder och bemötande 
 
I studier återfanns att patienterna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

bemötandet från sjuksköterskan (Blank, Tobin, Jaouen, Smithline, Tiemey och 

Visintainer., 2014; Dahlen et al., 2012; Frank et al., 2010; Hermann, Long och 

Trotta., 2018; Kipnis, Rhodes, Burchill & Datner., 2013; Ogunlade, Ayiandiran, 

Olaogun & Okunola., 2017; Salminen-Toumaala, Mikkola, Paavilainen & 

Leikkola 2018). 

 

I studier som belyste patienter som varit missnöjda med bemötandet från 

sjuksköterskan (Frank et al., 2010; Dahlen et al., 2012). Frank et al. (2010) beskrev 

att personalen på akutmottagningen bemött patienterna med en dålig attityd när de 

frågat om undersökningar eller mediciner. Vissa patienter ansåg att de inte fick den 

vård som de hade rätt till vilket ledde fram till att de upplevde att deras rättigheter 
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inte blev respekterade. Kontakten med vårdpersonalen ansågs vara en central del 

hos patienterna och frustration skapades när detta inte kunde tillfredsställas (Frank 

et al., 2010). Dahlen et al. (2012) belyste situationer när patienterna inte kände att 

de blev bemötta med respekt. Dessa situationer uppstod när patienterna kände sig 

bortglömda, nekade, när deras behov inte blev tillgodosedda eller när 

sjuksköterskorna utförde omvårdnad på rutin. Patienterna uppgav då att de kände 

sig förolämpade. Vidare beskrev Dahlen et al. (2012) hur patienterna upplevde 

psykiska påfrestningar när sjuksköterskorna uppträdde osympatiskt och 

behandlade dem nonchalant.  

 

Kipnis et al. (2013) beskrev situationer där patienterna varit nöjda med bemötandet 

från sjuksköterskan. Dessa situationer uppstod när patienten blev bemött med 

respekt och kände en tillit till sjuksköterskan. Salminen-Toumaala et al. (2018) 

fann att patienterna ansåg att sjuksköterskan uppträtt professionellt med 

självförtroende och beslutsamhet. Hermann et al. (2018), Ogunlade et al. (2017), 

Blank et al. (2014) beskrev att patienterna uppskattade när sjuksköterskan var 

tillgänglig, närvarande och förmedlade fullt fokus samt visade intresse för 

patientens situation. Detta utan att bli distraherad av omgivningen.  

 

4.1.5 Sjuksköterskans kroppsspråk 
 
Hermann et al. (2018) beskrev en viktig del av kommunikation som ”nonverbal 

body language” vilket innebar kommunikation via kroppsspråk. Gester, rörelser, 

att hålla ögonkontakt under samtal, skaka hand, sitta ned hos patienten och inte 

uppträda stressat var viktiga delar för en god kommunikation. En patient nämnde 

hur ett leende från personalen påverkade hennes erfarenhet av vården. När 

sjuksköterskan satt ner med patienten, småpratade, tillät patienten prata utan att bli 

avbruten och hade en respektfull ton uppgav patienten en känsla av att interagera 

med sjuksköterskan. Patienten uppmärksammade kroppsspråket hos 

vårdpersonalen och betonade hur viktigt det var för deras erfarenhet av god 

omvårdnad på en akutmottagning. Det var inte bara den muntliga 

kommunikationen utan också tonen i rösten och det allmänna uppträdandet från 

vårdpersonalen som patienterna lade märke till (Henry et al., 2013).  
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4.1.6 Samverkan inom vårdteamet 
 
Henry et al. (2013) och Kipnis et al. (2013) uppgav att patienterna beskrev hur en 

fungerande samverkan inom vårdteamet på akutmottagningen resulterade i en ökad 

trygghet hos patienten. Henry et al. (2013) beskrev att patienterna var medvetna 

om och intresserade av teamarbetet mellan vårdpersonalen, de uppgav att 

definierade teamroller hjälpte till att uppfylla förväntningar och optimera 

kommunikationen under hela besöket. Patienterna var övertygade om att teamet 

hade en inverkan på deras upplevelse av besöket på akutmottagningen. Om 

patienterna upplevde något negativt beteende hos vårdpersonalen påverkades 

patienternas förtroende och tillit för hela vårdteamet. Vissa deltagare nämnde även 

att de brast i förtroendet till behandlingsplanen om de råkade höra negativa samtal 

inom vårdteamet (Henry et al., 2013). Ett samband som Kipnis et al. (2013) 

identifierat var situationer när vårdpersonalen hade en bra samverkan var 

patienterna i högre utsträckning nöjda med vården och de patienter som ansåg att 

sjukvårdspersonalen hade en sämre samverkan var generellt mer missnöjda med 

vården. Henry et al. (2013) beskrev att patienterna uppmärksammade en bristande 

samverkan mellan vårdpersonalen, vilket resulterade i att olika sjuksköterskor kom 

in och ställde samma frågor. En bättre samverkan hade enligt patienten lett till en 

mer effektiv vård (Henry et al., 2013). Kipnis et al. (2013) såg ett tydligt samband 

där patienterna kände sig bekväma med och litade på sin sjuksköterska när 

sjuksköterskan arbetade i ett fungerande team med andra kollegor. 

 
 
 
5. Diskussion 
 
 
5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
 
Sammanfattningsvis uppkom flera faktorer i denna litteraturöversikt som hade 

betydelse för patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. En 

huvudkategori: mötet med sjuksköterskan med sex kategorier: Låg delaktighet och 

maktlöshet, Sjuksköterskans attityder och bemötande, Samverkan inom 

vårdteamet, Patientens individuella behov, Interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska och Sjuksköterskans kroppsspråk.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 
5.2.1 Mötet med sjuksköterskan 
 
I flertalet studier framkom att patienter upplevde en maktlöshet och låg delaktighet 

i mötet med sjuksköterskan på en akutmottagning (Henry et al., 2013; Forsgärde et 

al., 2016; Vicente et al., 2013). Känslan av maktlöshet grundade sig främst i att de 

saknade kontroll över sin egen hälsosituation, detta kom ofta till uttryck när 

vårdsituationen gjorde intrång på patientens behov (Vicente et al., 2013).  

 

Tillströmningen av patienter ökar för varje år i hela landet och enligt IVO (2015) 

står Sveriges akutmottagningar inför stora utmaningar i framtiden. Faktorer som 

bristande kompetens och erfarenhet, otillräcklig bemanning, ökat antal patienter 

och hög arbetsbelastning utgör riskerna som hotar patientsäkerheten (IVO, 2015). 

Delresultatet låg delaktighet och maktlöshet visade att sjuksköterskan brast i sin 

förmedling av en personcentrerad vård. Moore, Britten, Lydahl, Naldemirci, Elam 

och Wolf (2016) bekräftar problematiken att implementera PCV i praktiken, där 

hälso- och sjukvårdspersonalens attityd är viktigt för att partnerskapet och tilliten i 

relationen med patienten skall utvecklas. Det handlar om att sjuksköterskan måste 

se patienten som en person, en aktiv och jämlik partner. Vidare beskrivs vikten av 

att ”lyssna på ett annat sätt” på patienten genom bekräftelse och erkännande av 

patientens egen berättelse (Ekman et al., 2011; Moore et al., 2016; Ross, Tod, & 

Clarke, 2014). Ekman et al. (2011) beskriver patientens syn på sin egen 

hälsosituation som en central del i PCV där fokus ligger på hur detta påverkade 

personen i sitt dagliga liv. Patientberättelsen utgör startpunkten för att 

partnerskapet skall kunna utvecklas inom den nuvarande norm som inom 

sjukvården är att diagnostisera, lindra och bota sjukdom (Ekman et al., 2011). 

Därav krävs engagemang och hårt arbete från sjuksköterskor och övrig personal 

som arbetar inom sjukvården att implementera denna vision, vilket kommer ta tid 

(Moore et al., 2016).  

 
 
 
 
 



 

18 
 

5.2.2 Sjuksköterskans attityder och bemötande 
 
Patienterna värderade ett vänligt och respektfullt bemötande från sjuksköterskor 

och det var omvårdnaden och interaktionen mellan sjuksköterska och patient som 

var en av de viktigaste delarna vid ett besök på en akutmottagning (Blank et al., 

2014; Dahlen et al., 2012; Hermann et al., 2018). Frustration skapades hos 

patienterna när detta inte kunde tillfredsställas (Frank et al., 2010). Elmqvist et al. 

(2012) beskrev att sjuksköterskan skapade en distans till patienten för att kunna 

bibehålla kontrollen över prioriteringar vilket också kunde ha en inverkan på 

patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande.  

 

Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009) bekräftar resultatet i denna 

litteraturöversikt det vill säga att både sjuksköterskor och patienter menade att 

sjuksköterskans bemötande hade stor betydelse för en god kommunikation. Ross et 

al. (2014) menar att en viktig del för att leverera PCV är att involvera och 

informera patienten om de beslut som rör deras vård genom ett engagerat och 

passionerat bemötande. Om patienten upplevt ett dåligt bemötande från 

sjuksköterskan kan det leda till att patienten i framtiden undviker att söka vård på 

en akutmottagning. Enligt SFS 2017:30 ska vård ges med respekt och beakta den 

enskilda människans värdighet. Vidare ska vården bygga patientens 

självbestämmande och integritet. Burley (2011) menar att sjuksköterskan ofta blir 

avbruten i sitt omvårdnadsarbete och det kan hypotetiskt vara en av anledningarna 

till att patienter upplever ett bristande bemötande från sjuksköterskan. En annan 

orsak kan vara den rådande arbetsmiljön där ett högt patienttryck och låg 

bemanning skapar en bristande kontroll som resultat. Källberg et al. (2017) styrker 

den höga arbetsbelastningen, bristande kontrollen men även en bristande 

organisation vilket kan riskera patientsäkerheten på akutmottagningen. Utifrån 

resultatet tror författarna att förändringar behövs göras där det framkom att 

sjuksköterskan brast i sitt bemötande både på individnivå men också på 

organisatorisk nivå för att patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande 

skall uppfattas som positiv. 
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5.2.3 Interaktion mellan patient och sjuksköterska  
 
Patienterna ansåg att kommunikationen var en av de viktigaste delarna vid ett 

besök på en akutmottagning (Bos et al., 2012; Stein-Parbury et al., 2015; 

Swallmeh, 2017). När patienterna reflekterade över varför de kände frustration och 

reagerade med ilska över besök på akutmottagningen menade de att det berodde på 

bristande kommunikation och långa väntetider (Forsgärde et al., 2016).  

Ross et al. (2014) bekräftar hur patienterna uppmärksammade en bristande 

omvårdad som resultat av en ineffektiv kommunikation inom personalgruppen.  

 

Patientberättelsen är ett av nyckelbegreppen inom PCV (Göteborgsuniversitet, 

2017). Delresultatet belyste hur viktig en fungerande kommunikation är för att 

patienten ska kunna förmedla sin patientberättelse. Vi tänker att patientberättelsen 

är extra viktigt på en akutmottagning där patienten och sjuksköterskan har 

begränsade möjligheter att kommunicera i det ofta korta vårdmötet som Andersson 

et al. (2011) beskriver. Det framkom i resultatet hur patienterna kände sig 

förbisedda, nonchalerade och osäkra på om de fick korrekt vård när deras 

möjligheter att kommunicera begränsades. Florin (2014b) beskriver att 

sjuksköterskans bedömning av patientens hälsotillstånd, resurser samt patientens 

egna preferenser ligger till grund för vilken omvårdnad sjuksköterskan väljer att 

ge. Det kan därför ses som en patientsäkerhetsrisk med en begränsad 

kommunikation på akutmottagningen där patientens omvårdnad kan bli lidande på 

grund av en felaktig bedömning. Ross et al. (2014) uppger att sjuksköterskorna 

belyser att det kan vara svårt med implementering av PCV på en akutmottagning 

då patienterna är separerade från sina normala relationer och miljö och att 

sjuksköterskan endast ser de symtom som patienten led av snarare än att se en 

person i ett socialt sammanhang. Ross et al. (2014) menar att sjuksköterskan 

fortfarande såg patienter och inte personer. Bristerna som sågs i delresultatet 

bekräftar, precis som sjuksköterskorna i Ross et al. (2014) studie visar, ett glapp 

mellan att se fördelarna med PCV och att implementera det i praktiska arbetet 

inom akutsjukvården.  
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5.2.4 Samverkan inom vårdteamet 
 
Bristande kommunikation och samspel mellan vårdpersonal gjorde att den 

personcentrerade vården brast. Patienterna upplevde även en osäkerhet när de inte 

såg personalens roll i teamet runt patientens vård vilket gjorde att de blev osäkra 

på att de fått rätt behandling (Blackburn et al., 2018; Henry et al., 2013). Kipnis et 

al. (2013) identifierade ett samband där en fungerande samverkan inom vårdteamet 

resulterade i att patienterna kände en ökad tillfredsställelse med vården i motsats 

till när samverkan inte fungerade. Källberg et al. (2017) bekräftar hur en bristande 

samverkan mellan enheterna på akutmottagningen kunde leda till förlängda 

väntetider och felbedömningar i triageringen. Ross et al. (2014) beskrev i 

intervjuer med sjuksköterskor att samarbete, laganda och ett gemensamt mål för 

personalgruppen var avgörande för att kunna leverera personcentrerad vård. 

Deltagarna uppmärksammade även vikten av ett fungerande samarbete där 

personalen kunde ge varandra konstruktiv kritik (Ross et al., 2014) 

För oss är det tydligt hur en fungerande samverkan inom vårdteamet är viktigt för 

att sjuksköterskan ska känna sig självsäker i sin roll att leverera en god omvårdnad 

på akutmottagningen. Grovera et al. (2017) styrker att en god arbetsmiljö på 

akutmottagningar är starkt förknippat med ett fungerande teamarbete. Wolf et al. 

(2017) rapporterar att omsättningen av erfarna sjuksköterskor är hög på 

akutmottagningarna. Författarna tror att en fungerande samverkan kan vara en 

bidragande faktor till en minskad personalomsättning vilket också kan bidra till en 

kvalitativ omvårdnad. Grovera et al. (2017) styrker att sjuksköterskan känner en 

ökad tillfredsställelse med sitt arbete när samverkan fungerar.  

 

 
 
5.3 Metoddiskussion 
 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Web of 

science. Dessa databaser har ett kunskapsfält inom vårdvetenskap, omvårdnad och 

medicin. Genom att använda fler databaser blir sökningen bredare och risken att 

relevanta artiklar förbises minskar vilket gör att trovärdigheten stärks (Henricsson, 

2012; Willman, Bathsevani, Nilsson och Sandström, 2016). Totalt har 15 



 

21 
 

vetenskapliga artiklar används i denna litteraturöversikt varav nio=n kvalitativa 

och sex=n kvantitativa. Artiklarna kommer från olika delar av världen vilket ger 

ett bredare perspektiv för att utröna likheter och skillnader av patienternas 

erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning. Vilket ökar möjligheten för 

överförbarhet av resultatet mellan olika länder. Risken med detta är ett spretigt 

resultat vilket blir en svaghet. Däremot kan likheter urskiljas och detta ses som en 

styrka. 60 procent av artiklarna har en kvalitativ ansats vilket ses som en styrka då 

det lättare går att framställa ett resultat utifrån erfarenheter enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Sekundära sökningar har genomförts vilket genererade i 

ytterligare 4 artiklar, Detta minskar risken att förbise relevant litteratur (Forsberg 

& Wengström 2008). Fritextsökning har även genererat ytterligare 2 artiklar vilket 

ger ett bredare resultat. En annan styrka är att alla artiklar är av hög kvalité, detta 

fastställs genom granskning av samtliga artiklar med hjälp av Högskolan Dalarnas 

granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2016). Mallen 

lämnar dock utrymme för personlig tolkning vilket av författarna ses som en 

svaghet. Författarna är medvetna om att artiklarna är skrivna på engelska som inte 

är författarnas modersmål, med hänsyn till detta undviks misstolkning genom att 

artiklarna lästes igenom flertalet gånger och diskuterats mellan författarna. Enstaka 

ord som varit svårtolkade har översatts med hjälp av Nationalencyklopedins 

ordbokstjänster samt Google translate (Nationalencyklopedin, 2015). Detta anser 

författarna av denna litteraturöversikt vara en styrka.  

 

5.4 Etikdiskussion 
 
Vid granskning exkluderades samtliga vetenskapliga artiklar som inte var 

godkända av en etisk kommitté eller hade en etisk ståndpunkt enligt Forsberg & 

Wengström (2008) rekommendationer. De 15 artiklar som valdes har en tydlig 

etisk ståndpunkt vilket bland annat innebär att samtliga personer som deltog i 

studierna fick information om att studien var frivillig och att patientdata 

tillhandahölls konfidentiellt. Eftersom resultatets syfte var att beskriva patienters 

erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning och erfarenheter är ett begrepp 

som rymmer många olika infallsvinklar kan resultatet ha påverkats. Författarna har 

valt att lyfta de största faktorerna som framkom av patientens erfarenheter utan att 

förvränga de olika studiernas resultat.  
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6. Klinisk betydelse för samhället 
 
Författarna till litteraturöversikten anser att dess resultat är till nytta för både 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att identifiera patientens 

erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning anser författarna att detta kan 

bidra till en ökad förståelse och kunskap inför det komplexa mötet med patienten 

och svårigheten att leverera en god omvårdnad. Kunskapen om 

litteraturöversiktens resultat visar både att omvårdnaden brister men redogör också 

för faktorer som bidrar till en god omvårdnad. Författarna anser att det är viktigt 

att ta lärdom från dessa faktorer för implementering av forskningsbaserad kunskap 

och för att kunna leverera en god och säker vård.  

 
 

7. Slutsats 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patientens erfarenheter av 

omvårdnad på en akutmottagning. Litteraturöversiktens resultat visade att 

patienten upplevde en maktlöshet och låg delaktighet på akutmottagningen. När 

sjuksköterskan såg till patientens unika behov, gav utrymme för delaktighet och 

kontinuerlig information kring patientens hälsosituation och behandling skapades 

en positiv upplevelse. Implementering av personcentrerad vård var ett viktigt 

redskap för att kunna förbättra omvårdnaden på en akutmottagning.  

 
 
8. Förslag till vidare forskning 
 
Att leverera en god omvårdnad på en akutmottagning är ett komplext uppdrag. Det 

står klart för författarna till litteraturöversikten. För att få en för forskningsbaserad 

kunskap och för att denna ska bli en del av det dagliga vårdarbetet, krävs forskning 

som är patientnära för att detta skall lyckas. För att implementeringen av 

forskningsresultaten ska bli lyckad, krävs det ett engagemang både från den 

enskilda individen men även på en organisatorisk nivå. Författarna av denna 

litteraturöversikt anser därför att vidare forskning kring hur vi kan förbättra 

patienternas upplevelse av omvårdnad är av stor betydelse för att detta skall kunna 

implementeras i vårdarbetet och på sikt förbättra omvårdnaden på en 
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akutmottagning. Forskningen bör inrikta sig på att identifiera faktorer som hindrar 

en god omvårdnad, både genom enkäter riktade till patienter som vårdas på 

akutmottagningar för en bredare uppsamling men även en mer kvalitativ forskning 

i form av intervjuer. Detta för att sedan kunna införa förebyggande strategier som 

till exempel riktlinjer och lokala anvisningar för att främja en god omvårdnad.  
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BILAGA 1. 
 
Manuell sökstrategi 
 
Tabell 1:1 Sekundära sökningar 

 

 

Tabell 1:2 för manuell sökstrategi 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt 

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

CINAHL Patient perception of 
emergency nursing 
care 

407 10 1 1 

 

 

 

 

Databas Titel på vald 
artikel till 
resultatet n=2 

Författare till 
vald artikel 
till resultatet 

Tagen från 
referenslistan i 
artikel 

Författare  

Web Of 
Science 

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

 

Frank, C., 
Fridlund, B., 
Baigi, A., & 
Asp, M. 
(2010) 

Elderly patients’ 
participation in 
emergency 
medical services 
when offered an 
alternative care 
pathway  

 

Vicente, V., 
Castren, M., 
Sjöstrand, F., 
& Wireklint 
Sundström, B. 
(2013). 

Web of 
Science 

The consumer 
quality index (CQ-
index) in an 
accident and 
emergency 
department: 
development and 
first evaluation 

Bos, N., 
Sturms, L. M., 
Schrijvers, A. 
J. P., & F. van 
Stel, H. 
(2012) 

Perception of 
Emergency 
Nursing Care 
among Patients in 
Selected Hospitals 
in Oyo State 
Nigeria 

Ogunlade, A. 
A., 
Ayiandiran, E. 
O., Olaogun, 
A. A., & 
Okunola, I. 
(2017). 



 

 
 

BILAGA 2. 
 
Sökstrategi 
 
Tabell 1:3 Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n=12 

Cinahl 
 
 

Patient experience AND 
Perception AND  
Emergency department 

122098 
10678 
272 

0 
0 
25 

0 
0 
6 

 
 
1  

Cinahl Patient experience AND 
Perception AND 
Emergency department AND 
Nursing care 

122098 
10678 
272 
77 

0 
0 
0 
12 

0 
0 
0 
3 

 
 
 
1  

Cinahl Patient experience AND  
Emergency department AND 
ED AND  
Nursing care 

122098 
2923 
1101 
168 

0 
0 
0 
23 

0 
0 
0 
2 

 
 
 
1  

Cinahl Patient experience AND 
Perception AND  
Emergency care NOT 
Pediatric 

122098 
10678 
415 
377 

0 
0 
0 
20 

0 
0 
0 
1 

 
 
 
1  

PubMed Patient experience AND 
Perception AND 
Emergency care AND  
Nursing care 

191064 
12964 
611 
193 

0 
0 
0 
43 

0 
0 
0 
4 

 
 
 
1  

PubMed 
 
 
 

Patient experience AND  
ED AND 
Emergency department AND 
Nursing care NOT 
Pediatric 

191064 
25526 
2551 
532 
467 

0 
0 
0 
0 
40 

0 
0 
0 
0 
1 

 
 
 
 
1  

PubMed Patient experience AND  
ED AND  
Emergency department AND 
Nursing 

191064 
25526 
2251 
711 

0 
0 
0 
100 

0 
0 
0 
3 

 
 
 
1 

PubMed  Patient experience AND  
Emergency care AND  
Nursing care 
 

191064 
9675 
1463 

0 
0 
160 

0 
0 
2 

 
 
2 

Web of 
Science 

Patient perception AND 
Patient view AND 
Emergency* AND 
Care* 

58464 
4990 
196 
153 

0 
0 
0 
70 

0 
0 
0 
1 

 
 
 
1  

Web of 
Science 

Patients lived experience 
AND Emergency* AND 
Nursing  

15839 
519 
106 

0 
0 
85 
 

0 
0 
1 

 
 
1  



 

 
 

Web of 
Science 

Lived experience AND  
Emergency* AND  
Care AND 
Nursing 

77327 
1168 
639 
141 

0 
0 
0 
120 

0 
0 
0 
1 

 
 
 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 3. 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvantitativa studier. 

 Fråga 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?   

    
Maxpoäng: 29 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 



 

 
 

BILAGA 4. 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvalitativa studier. 

 
 Fråga 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    
 
Maxpoäng: 25 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008).



 

 
 

BILAGA 5. Artikelmatris 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

 

 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Blank, F. S. J., Tobin, J., 
Jaouen, M., Smithline, 
E., Tiemey, H., & 
Visintainer, P. 
 
2014 
  
USA 

A Comparison of patient 
and nurse expectations 
regarding nursing care in 
the Emergency Department 

The purpose of this study is to compare expectations of 
patients and nurses using 3 nursing care attributes:1) 
Friendliness, courtesy, and respectfulness: 2) Comfort 
measures; and 3) degree of information sharing. 

Kvantitativ  
  
Enkätstudie  
utfördes i par med en 
sjuksköterska och en 
patient 

n=100 (50 
patienter och 50 
sjuksköterskor) 

Patienterna hade goda 
erfarenheter av omvårdnaden, 
de betygsatte omvårdnaden 
högre än sjuksköterskorna 
gjorde.  

Hög,  
83%  

Blackburn, J., Ousey, 
K., & Goodwin, E.  
 
2018 
  
England 

Information and 
communication in the 
emergency department 

The overall aims of this study were to understand the 
informational requirements of patients and their families 
attending the ED and how best to deliver this to meet 
their needs. This study also aimed to un- derstand how 
to apply these findings to inform future practice around 
information provision within the ED.  

 

Kvalitativ 
  
Intervjustudie 

n=15 Patienterna hade både 
positiva och negativa 
erfarenheter av 
kommunikation. De 
associerade god 
kommunikation med en 
regelbunden interaktion med 
sjuksköterskan.  

Hög, 
92% 

Bos, N., Sturms, L. M., 
Schrijvers, A. J. P., & F. 
van Stel, H. 
 
2012 
  
Nederländerna 

The consumer quality index 
(CQ-index) in an accident 
and emergency department: 
development and first 
evaluation. 

The goal of this study is to develop and pilot test a CQ-
index for the A&E department (CQI A&E). This 
questionnaire aims to measure healthcare performance 
in the A&E as experienced by the patient.  

Kvalitativ 
  
Intervjustudie 

n=304  Enligt patienterna framkom 
tre viktiga faktorer på en 
akutmottagning. Tillit till 
kompetens och 
sjukvårdspersonal, hygien 
samt förväntningar på vården. 

Hög, 
96%  



 

 
 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Dahlen, I., Westin, L., & 
Adolfsson, A.  
 
2012 
 
Sverige 
  
 

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

The purpose of this study was to determine the 
experience of lower priority patients waiting for 
treatment in the ED. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=14 Fyra teman framkom i studien 
vilket var följande: beroende 
av omvårdnad, känna sig 
exponerad, sårbar och säker. 

Hög, 
92% 

Frank, C., Fridlund, B., 
Baigi, A., & Asp, M. 
 
2010 
  
Sverige 
 

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

The aim was to evaluate patient participation from the 
perspective of patients who received care in emergency 
departments, with a separate examination of the 
relationship between participation and age, gender, 
education and priority level.  

 

Kvantitativ 
  
Enkätstudie 

n=780 Resultatet visade att 
patienternas deltagande i 
vården är låg i två 
dimensioner. Kamp för 
deltagande och deltagande för 
grundläggande behov 
tillgodoses. 

Hög, 
93% 

Forsgärde, E-S., 
Attebring, M. F., & 
Elmqvist, C. 
 
2016 
  
Sverige 

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

The aim of this study was to disclose the meaning of 
patients and relatives lived experience of dis- 
satisfaction when visiting an emergency department� 

 

Kvalitativ 
  
Intervjustudie  

n=6 Missnöjet kring vården har 
sin kärna i maktlösheten, 
avsaknaden av kontroll över 
situationen, kunskap och 
information och stöd. 
 
 
 
 
 
 
 

Hög, 
93% 



 

 
 

 
 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Henry, B. W., McCarty, 
D. M., Nannicelli, A. P., 
Seivert, N. P., & 
Vozenilek, J. A. 
 
2013 
  
USA 

Patients’ views of 
teamwork in the emergency 
department offer insights 
about team performance 

Objective was to use these qualitative findings to 
identify themes surrounding patient observations of 
team behaviors and thereby enhance our understanding 
of team performance.  

 

Kvalitativ 
  
Intervjustudie med 
telefon och i grupp.  

n=38 Fyra teman framkom i 
resultatet vilket var följande: 
patientcentrerade klyftor i 
kommunikation och 
samordning, teamprocess 
berör patienter, patienter är 
kritiska observatörer och 
teamets effektivitet. 

Hög, 
92% 

Hermann, R. M., Long, 
E., & Trotta, R. L. 
 
2018 
  
USA 

Improving patients' 
experiences communicating 
with nurses and providers 
in the emergency 
department 

The purpose of this qualitative study was to describe 
patients’ experiences of their communication with 
nurses and providers in the emergency department and 
fast track and identify potential best practices.  

 

Kvalitativ 
 
Intevjustudie med 
telefon. 

n=30 Positiva erfarenheter var när 
sjuksköterskan visade 
artighet, respekt, lyssnade och 
gav information vid 
interaktionen med patienten.  

Hög, 
80% 

Kipnis, A., Rhodes, K. 
V., Burchill, C. N., & 
Datner, E. 
 
2013 
  
USA 

The relationship between 
patients’ perceptions of 
team effectiveness and their 
care experience in the 
emergency department 

The goal of this project is to characterize the effective- 
ness of the ED’s teamwork from the patients’ 
perspectives and to explore the association with 
satisfaction with care, confidence in providers, and 
likelihood to follow treatment recommendations.  

  

Kvantitativ 
 
Enkätstudie  

n=1010 Resultatet visade att de 
patienter som graderade ett 
bra teamwork graderade även 
en högre tillit och förtroende 
till vårdpersonalen.  

Hög, 
86% 



 

 
 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Nelson, D., Hearld, L. 
R., & Wein, D. 
 
2018 
 
USA 

The impact of emergency 
department RN staffing on 
ED patient experience 

Research is needed on patient experience in the 
emergency department and the factors that may 
influence these experiences. The purpose of this study 
was to examine one such factor: ED RN staffing levels  

 

Kvantitativ  
  
Enkätstudie 

n=3120 Överlag visade resultatet på 
högre tillfredställelse kring 
omvårdnaden om 
bemanningen var hög på 
akutmottagningen.  

Hög, 
86% 

Ogunlade, A. A., 
Ayiandiran, E. O., 
Olaogun, A. A., & 
Okunola, I. 
 
2017 
  
Nigeria 

Perception of Emergency 
Nursing Care among 
Patients in Selected 
Hospitals in Oyo State 
Nigeria 

Aim: The study examined adult patients’ perception of 
emergency nursing care in southwestern Nigeria  

 

Kvantitativ 
  
Enkätstudie 

n=428 67 % av patienterna var 
missnöjda med omvårdnaden 
som sjuksköterskorna utförde 
på akutmottagningen,  

Hög, 
98% 

Salminen-Tuomaala, M., 
Mikkola, R., 
Paavilainen, E., & 
Leikkola, P. 
 
2018 
  
Finland 

Emergency patients’ and 
family members’ 
experiences of encountering 
care providers and receiving 
care in nonconveyance 
situations 

The aim of the study was to describe patients’ and 
family members’ experiences concerning encounters 
with emergency care providers and the patient’s care in 
nonconveyance situations.  

 

Kvantitativ 
 
Enkätstudie 

n=169 
 
(97 patienter 
och 72 
anhöriga) 

Patienterna var generellt nöjd 
och upplevde att 
sjukvårdspersonalen uppträtt 
professionellt. De hade dock 
förväntat sig mer 
psykologiskt stöd. 

Hög, 
93% 



 

 
 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Stein-Parbury, J., 
Gallagher, R., Fry, M., 
Chenoweth, L., & 
Gallagher, P. 
 
2015 
 
Australien 

Expectations and 
experiences of older people 
and their carers in relation 
to emergency department 
arrival and care: A 
qualitative study in 
Australia 

The purpose of the study was to discover and 
disseminate information that will improve the patient/ 
carer experience through enhanced practice delivery.  

 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=10 Resultatet visade bristande 
information från 
sjuksköterskor, dock var 
deltagarna nöjda med den 
omvårdnad som tog emot och 
deras medvetenhet om den 
upptagna miljön som råder på 
en akutmottagning.  

Hög,  
88% 

Swallmeh, E., Byers, V., 
& Arisha, A. 
 
2017 
 
Irland 
 

Informing quality in  
emergency care: 
understanding  
patient experiences  
 

Assessing performance and quality in healthcare 
organisations is moving from focusing solely on 
clinical care measurement to considering the patient 
experience as critical. Much patient experience 
research is quantitative and survey based. The purpose 
of this paper is to report a qualitative study gathering 
in-depth data in an emergency department (ED).  

 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=42 Resultatet påvisade faktorer 
som hade en inverkan på 
patienternas erfarenheter: 
information, lyhördhet, 
empati och tillförlitlighet.  

Hög, 
92% 

Vicente, V., Castren, 
M., Sjöstrand, F., & 
Wireklint Sundström, B. 
 
2013 
  
Sverige 

Elderly patients’ 
participation in emergency 
medical services when 
offered an alternative care 
pathway 

The aim of this study was to describe patients’ lived 
experience of participating in the choice of healthcare 
when being offered an alternative care pathway by the 
EMS, when the individual patient’s medical needs 
made this choice possible  

 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=11 
 

Resultatet visade fem 
meningsfulla faktorer: hållbar 
väntan, snabb överföring, ett 
bekymrat möte, förtroende för 
kompetens och ett val baserat 
på minnen.  

Hög, 
96% 


