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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelse av besöket på 

akutmottagningen samt vilka faktorer som påverkade upplevelsen. Syftet var även att 

beskriva vilka faktorer som möjliggör och hindrar sjuksköterskan att arbeta utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där 10 

artiklar granskades och låg till grund för resultatet vilket visade att patientens upplevelse 

och faktorer som påverkade upplevelsen av besöket på akutmottagningen var 

sjuksköterskans omvårdnad, väntetider, akutmottagningens miljö samt vårdpersonalens 

information och kommunikation. För att sjuksköterskan skulle ha möjlighet att arbeta 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv krävdes vissa kunskaper hos sjuksköterskan, bland 

annat att ha bred kunskap inte bara i omvårdnad utan även inom medicinska sjukdomar, 

för att bättre förstå patientens situation. Att vara emotionellt involverad, känna ansvar, ta 

egna initiativ, vara öppen och lyhörd, genuint intresserad och involverad av patienten 

och göra det där "lilla extra" gjorde att sjuksköterskan kunde arbeta utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Det som hindrade omvårdnad var tidsbrist, att läkaren tog tid på 

sig för beslut, prioritering av medicinska och praktiska göromål, brist på specifik kunskap 

gällande geriatrik och demenssjukdomar samt svåra situationer och dödsfall alldeles 

innan sjuksköterskan skulle gå in till nästa patient. 

 

Sökord: akutmottagning, omvårdnad, sjuksköterska, patient, upplevelse  

Keywords: emergency room, care, nurse, patient, experience 
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INLEDNING 

 

Omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling 1993:17 (SOSFS) vilar omvårdnad som all annan 

hälso- och sjukvårdande verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ännu inte 

någon vedertagen definition av begreppet "omvårdnad", däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, 

innehåll, metoder med mera beskrivas. Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 

behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar åtgärder i syfte 

att skapa en hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt 

patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. Det 

finns allmän och specifik omvårdnad. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och 

medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara 

om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. 

Det är viktigt att all vårdpersonal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar 

insatserna på sjukdomstillståndet (Socialstyrelsen, 1993). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskans omvårdnad har 

beskrivits i flera studier. I en studie gjord 1996 undersöktes sjuksköterskans förmåga att minska 

oro och ängslan hos traumapatienter. Den visade att en viktig uppgift för sjuksköterskan var att 

skapa en bra relation till patienten i den akuta situationen, att få patienten att känna sig uppskattad 

som individ, samt att lyssna på patienten på ett positivt, empatiskt och dynamiskt sätt. Att 

informera, inte lämna patienten ensam, ge uppmuntrande ord och hålla handen var också viktiga 

element för att minska oron hos patienten. Tyvärr möjliggjorde inte arbetet på akutmottagningen 

tid till att skapa en sådan relation till patienten eftersom sjuksköterskan, förutom stressen, ofta 

mötte varje patient kortvarigt. Det framkom i studien att sjuksköterskan kommunicerade bättre 

med patienter i liknande ålder, kön och utbildningsnivå som sjuksköterskan själv. Sjuksköterskan 

kunde ibland utveckla försvarsmekanismer genom att undvika direkt patientkontakt för att skydda 

sig själv från stress i akuta situationer och blev istället mer involverad i den medicinska vården. 

Det här beteendet resulterade i att sjuksköterskan inte gav fullständig psykologisk omvårdnad 
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(Jay, 1996). Ibland hamnade sjuksköterskan i konflikt med läkaren då sjuksköterskan hade 

förmåga att alltid se till patientens bästa, vad det gällde undersökningar och hur mycket som 

borde göras innan det var dags att avsluta och låta patienten dö. Sjuksköterskan upplevde det 

påfrestande att få reda på röntgen svar som inte vara positiva och sedan undvika att svara på 

frågor från patienten för att det inte funnits någon läkare som berättat om diagnos och eventuell 

behandling för patienten (Torjuul & Sorlie, 2006).  

 

Akutmottagning 

Akutmottagning är den mottagning på sjukhus som patienter kan besöka vid behov av akut vård 

utan att i förväg ha beställt tid (Wikipedia, 2002). I verksamhetsberättelsen för år 2007 vid 

Akutkliniken, Falu Lasarett beskrevs det att akutmottagningen bedriver specialiserad sjukvård där 

patienter kan komma dygnet runt och året om utan någon som helst förvarning. Personalen på 

akutmottagningen tar emot patienter och bedömer, prioriterar och behandlar akut svårt sjuka och 

skadade patienter. På akutmottagningen i Falun bedrivs akutsjukvård inom åtta olika medicinska 

specialiteter; kirurgi, ortopedi, medicin och kardiologi samt på kvällar och helger gynekologi, 

infektion, barn och primärvårdspatienter (Akutkliniken Falun, 2007). 

 

Patientkategorier 

Under år 2007 kom 48664 patienter till akutmottagningen i Falun, utav dessa var det 16965 

patienter som blev inlagda på sjukhuset. Utav alla som besökte akutmottagningen var 10774 

personer under 18 år och 15903 personer var över 65 år (Akutkliniken Falun, 2007). 

 

Traumapatienter 

Under år 2007 inkom 444 traumalarm till Akutmottagningen på Falu Lasarett. Idag triageras alla 

stora traumalarm per automatik som prio 1, röd triagefärg, eftersom de larmkriterier som finns för 

stort trauma säger att dessa patienter kan ha ett potentiellt livshot. Då det under år 2007 kom 

totalt 48664 patienter till akutmottagningen i Falun var traumaomhändertagandet en mycket liten 

del av arbetet på akutmottagningen. Juni, juli och december månad var det flest trauman och 

vanligast var fallolyckor och trafikolyckor med personbil och motorcykel inblandade (Östling, 

2007).  
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Äldre patienter 

Risken att drabbas av sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Akut sjukdom eller försämring av 

kronisk sjukdom var vanliga orsaker till att äldre människor sökte på akutmottagningen. Detta 

innebar att äldre patienter var överrepresenterade på akutmottagningen. Till följd av det normala 

åldrandet var reservkapaciteten hos de flesta organ lägre hos äldre. Vid nytillkommen sjukdom 

eller försämring av en känd sjukdom kunde därför organsvikt uppkomma snabbare än hos yngre. 

Till exempel förvirring i samband med feber, fraktur eller hjärtinfarkt var vanligt hos äldre, 

medan denna komplikation knappast förekom hos yngre patienter. Ett snabbt omhändertagande 

av äldre patienter på akutmottagningen kunde därför vara av avgörande betydelse för att 

förebygga onödiga komplikationer, som kunde vara livshotande eller leda till avsevärt sänkt 

livskvalitet och ökade vårdkostnader. Socialstyrelsen ansåg att sjukhusen borde beakta detta i det 

riskförebyggande arbetet (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter på akutmottagning 

Funktionen triage som sjuksköterskor på akutmottagning arbetade utifrån har använts dagligen 

för tusentals patienter i Sverige utan att någon ägnat den någon större uppmärksamhet (Widfeldt 

& Örtenwall, 2005). Triage beskrivs i Wikipedia, ett uppslagsverk på Internet, som en process för 

att sortera och prioritera patienter så att allvarliga och brådskande fall behandlas först. Triage 

används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, 

sortera (Wikipedia, 2002). Det sker en sortering och prioritering på alla vårdinrättningar som tar 

emot vårdsökande patienter. Något nationellt accepterat system för triage fanns inte i Sverige. 

Däremot tillämpades någon form av triagesystem, som oftast var baserat på lokala rutiner och 

sällan skriftligt dokumenterat. Ett triagesystem för att göra den första bedömningen av en patient 

som sökte till akutmottagningen, har utarbetats av The Manchester Triage Group i England, 

vilket visas i tabell 1.   
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Tabell 1. Nomenklatur och referenstider för triage enligt The Manchester Triage Group 
Nummer, Prio Namn Färg Referenstid, minuter 

1 Omedelbart RÖD 0 

2 Mycket brådskande ORANGE 10 

3 Brådskande GUL 60 

4 Standard GRÖN 120 

5 Icke-akut BLÅ  240 

(Widfeldt et al., 2005). 

 

Placeringen i olika triagefärger skedde utifrån standardiserade kriterier och det fanns ett krav på 

att patienten skulle tas omhand inom en bestämd tid relaterad till sin triagefärg. Syftet med 

modellen var att en patient med viss status alltid skulle placeras i samma triagekategori, oavsett 

vem som gjorde bedömningen. Varje flödesschema var konstruerat på så sätt att i första hand 

identifiera de kriterier som tyder på livshotande tillstånd (påverkad luftväg, andning, cirkulation 

med mera). Förelåg inget av dessa tecken följes flödesschemat vidare tills ett kriterium hittas som 

patienten uppfyllde. Det är viktigt att inse att triage är en dynamisk process, eftersom patientens 

tillstånd kan förändras med tiden. Triage på akutmottagning enligt Manchestermodellen har 

använts i England under cirka 10 års tid och är nu även nationell standard i Holland och Portugal 

(Widfeldt et al., 2005). Likartade triagemodeller har också tagits fram i Australien och Kanada 

(Cronin, 2003). 

 

Prioriteringen syftar till att bestämma vilken patient som läkaren ska undersöka först. Av 69 

akutmottagningar i Sverige använde 78 % någon form av triagemodell för att prioritera patienter. 

Av patienter som kom till akutmottagningen med ambulans prioriterades 99 % av en 

sjuksköterska. Av patienter som på annat sätt kom till akutmottagningen prioriterades 81 % av en 

sjuksköterska. På 90 % av akutmottagningarna kunde alla sjuksköterskor i tjänst utföra triage, på 

övriga akutmottagningar var det en speciellt utsedd sjuksköterska som prioriterade alla patienter 

(Göransson, Ehrenberg & Ehnfors, 2005).  

 

Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning gjordes på olika sätt. När en svårt skadad 

eller svårt sjuk patient var på väg, utfördes en enkel telefonrapportering där sjuksköterskan endast 

lyssnade till ambulanspersonalens rapport. Syftet med denna rapportering var att förbereda 
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akutmottagningen och övriga enheter på sjukhuset. När sedan ambulansen kom gjordes en 

överrapportering samt ett symboliskt övertagande av ansvaret för patienten genom att 

sjuksköterskan signerade ambulansens journal och patienten flyttades till sjukhusets säng. Vid 

detta tillfälle utfördes triage. Patienter med mindre akuta åkommor togs om hand med ett mindre 

intresse från personalen än akuta fall (Bruce & Suserud, 2005).  

 

Principerna för omhändertagandet av en traumapatient på akutmottagningen skulle följa 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) riktlinjer vilket innebar att en undersökning av patienten 

gjordes i syfte att snabbt upptäcka och behandla skador som kunde vara livshotande. 

Prioriteringen byggde på att först bedöma och åtgärda de skador som snabbast kunde leda till 

döden och först därefter bedöma och åtgärda skador på lägre prioriteringsnivå. 

Prioriteringsordningen var Airway; fri luftväg och stabilisering av halsrygg, Breathing; andning, 

Cirkulation; cirkulation, Disability; neurologisk bedömning och Exposure; avklädning och 

temperaturkontroll (Handläggning av Stort Traumalarm vid Falu Lasarett, Akutkliniken, 2002). 

 

Besök på akutmottagning 

Tidigare forskning från 90-talet visar på att många av patienterna kom till en akutmottagning för 

första gången. Omgivningen som patienterna möttes av på akutmottagningen var en miljö som 

var optimerad för att personalen skulle kunna ha överblick över patienterna. Det saknades dörrar 

och endast draperier fanns mellan patienterna vilket gjorde att patienterna blev oroliga då de inte 

fick möjlighet att prata ostört utan att andra patienter hörde vad som sades. På grund av detta 

ökade stressen hos patienterna vilket påverkade hela upplevelsen på akutmottagningen negativt. 

Andra faktorer som påverkade upplevelsen var miljörelaterade; till exempel rätt rumstemperatur, 

nära till telefon och förtäring i väntrummet, trevlig miljö så som en varm färg på väggarna samt 

tavlor som distraherade känslan av att vara på sjukhus. Känslan av att vara uttråkad påverkade 

vistelsen i negativ mening, genom att tristess ledde till ökad stress och på så sätt negativa 

konsekvenser som mer smärta till exempel (Gulrajani, 1995). Får patienterna skatta vad som var 

viktigast under besöket på akuten så var väntetiden den klart viktigaste faktorn följt av 

symtomlindring, att få en diagnos och få den förklarad samt fjärde viktigaste var omvårdnad. 

Sjuksköterska på akutmottagningen skattade samma faktorer men i en annan ordning. 

Sjuksköterskornas antog att deras arbete med symtomlindring, att få en diagnos och omvårdnad 
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var viktigare än väntetiden, vilket inte var fallet (Holden & Smart, 1999). 

 

Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

helhetssyn och inte bara fokuserade på det akuta problemet. För att kunna utföra omvårdnad på 

akutmottagning måste sjuksköterskan ha kunskap om patientens upplevelse av omvårdnaden och 

vad patienten anser viktigt. Tidigare forskning visade att sjuksköterskans omvårdnad på 

akutmottagning var bristfällig. Denna studie ämnade beskriva och öka medvetenheten kring 

omvårdnadens betydelse på akutmottagning. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelse av besöket på akutmottagningen 

samt vilka faktorer som påverkar upplevelsen. Syftet var även att beskriva vilka faktorer som 

möjliggör och hindrar sjuksköterskan att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

 

1. Hur upplever patienter besöket på akutmottagningen? 

2. Vilka faktorer påverkar patienters upplevelse av besöket på akutmottagningen? 

3. Vilka faktorer möjliggör för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv? 

4. Vilka faktorer hindrar sjuksköterskan att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv? 

 

METOD 

 

Design 

Systematisk litteraturstudie.  

 

Urval 

Artikelsökning gjordes i databaserna Blackwell, Cinahl, Psycinfo samt Elin@dalarna (Electric 

Library Information Navigator) för att hitta relevanta artiklar till studien. Sökorden var: patient 

experience, caring, emergency nursing, emergency department och satisfaction. 

Inklusionskriterier var att studierna skulle innefatta vuxna personer. Exklusionskriterier var 

studier äldre än 10 år, det vill säga publicerade före 1998, samt studier ej tillgängliga i fulltext 

eller avgiftsbelagda. Studier på andra språk än engelska och svenska exkluderades, även artiklar 
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som efter granskning värderades till låg vetenskaplig kvalité. I tabell 2 framgår hur urvalet av 

artiklar till resultatet gjorts. Då det vid artikel sökningen i databasen Blackwell uppkom ett 

ohanterbart stort antal träffar begränsades urvalet till dom 200 första. I Urval 1 lästes enbart titeln 

på artikeln, i Urval 2 lästes titeln och abstraktet, i Urval 3 lästes hela artikeln och i urval 4 

granskades artikeln enligt granskningsmall. Totalt ingick 10 stycken artiklar i resultatet. 

 

Tabell 2. Sökmatris 
Databas Datum Sökord Antal 

artiklar 

Urval 1  Urval 2  

 

Urval 3  

 

Urval 4  

Cinahl 23/1 emergency 

nursing, 

emergency 

department 

& patient 

experience 

85 35 15 2 1 

ELIN 24/1 emergency 

nursing & 

emergency 

department  

29 29 12 1 1 

Psycinfo 29/1 emergency 

nursing, 

emergency 

department 

& 

satisfaction 

37 37 15 4 2 

Blackwell 31/1 emergency 

department 

& caring 

2899 200 60 14 1 

Blackwell 31/1 emergency 

department, 

caring & 

patient 

experience 

1794 200 100 6 3 

ELIN 3/2 nursing care 

& emergency 

department 

42 42 20 2 2 
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Datainsamlingsmetod 

Artiklarna granskades enligt Granskningsmallar för kvalitetsbedömning i studiehandledningen. 

Mallarna är en modifierad version från böckerna Forsberg & Wengström (2003) & Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006). Enligt granskningsmallarna poängsattes artiklarna och utifrån antalet 

poäng värderades artiklarna till låg, medel eller hög vetenskaplig kvalité, se resultatet i tabell 3. 

Det fanns 2 granskningsmallar beroende på studiens design. Var studien kvalitativ användes 

granskningsmall för kvalitetsbedömning - kvalitativa studier (bilaga 1) där maximal poäng var 

25, var studien kvantitativ användes granskningsmall för kvalitetsbedömning - kvantitativa 

studier (bilaga 2) där maximal poäng var 29. För att en kvalitativ studie skulle uppfylla hög 

vetenskaplig kvalitet krävdes 20-25 poäng, 15-19 poäng innebar medelgod kvalitet och under 15 

poäng låg kvalitet. Motsvarande poäng för kvantitativa studier var 23-29 poäng för hög 

vetenskaplig kvalitet, 15-22 poäng medelgod kvalitet och under 15 poäng låg kvalitet (bilaga 1 

och 2).  

 

Analys 

De 10 granskade artiklarna i tabell 3 lästes efter kvalitetsgranskningen återigen igenom 

upprepade gånger av bägge författarna för att skapa en individuell uppfattning av artiklarnas 

innehåll. En sammanfattning av varje artikels resultat skrevs ner. Detta diskuterades sedan 

tillsammans för att få fler infallsvinklar. Resultatet som framkom strukturerades upp i 

underrubriker som används i resultatet.  
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Tabell 3. Översikt och granskningsresultat av artiklarna i resultatet 
Publikations 

år, Land 

Författare Titel Syfte Design Population 

Urval 

Datain-

samlin-

gsmetod 

Vetes-

kaplig

Kvali-

tet 

1999, 

Australien 

Davis, B. 

Duffy, E. 

Patient 

satisfaction 

with nursing 

care in a rural 

and an urban 

emergency 

department 

Att jämföra 

patienters 

tillfredställelse med 

akutmottagningens 

omvårdad på 

landsbygden jämfört 

med i staden. 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

 

N=103 

Patienter 

Enkäter, 

intervju 

 

Hög 

23 

poäng, 

20 

poäng 

2002, 

Sverige 

Eriksson, C. 

Saveman, 

B. 

Nurses 

experience of 

abusive/non-

abusive caring 

for demented 

persons in 

acute care 

settings 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

omvårdnaden för 

dementa är på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ 

 

N=12 

Sjuksköter-

skor 

Intervju Medel 

18 

poäng 

2004, 

Sverige 

Larsson- 

Kihlgren, 

A. Nilsson, 

M. 

Skovdahl, 

K. 

Palmblad, 

B. Wimo, 

A. 

Older patients 

awaiting 

emergency 

department 

treatment 

Att undersöka äldre 

patienters 

upplevelser av 

omvårdnaden och 

väntetiden på 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

 

N=20 

Patienter 

Intervju, 

observ-

ation 

Hög  

20 

poäng 
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2005,  

Sverige 
Larsson-

Kihlgren, 

A. 

Nilsson, M.  

Sörlie, V. 

Caring for 

older patients at 

an emergency 

department- 

emergency 

nurses 

reasoning 

Att genom 

sjuksköterskors 

upplevelser belysa 

vad som anses god 

omvårdnad för 

patienter över 75 år 

på akutmottagning 

Kvalitativ 

 
N=10  

Sjuksköter-

skor 

Intervju Hög  

22 

poäng 

2005,  

Sverige 

Muntlin, Å. 

Gunningbe-

rg, L. 

Carlsson, 

M. 

Patients 

perceptions of 

quality of care 

at an 

emergency 

department and 

identification 

of areas for 

quality 

improvement 

Att undersöka 

patienters 

förväntningar av 

omvårdnaden på 

akutmottagning och 

finna områden för 

kvalitetsförbättring. 

Kvantitativ 

 
N=200 

Patienter 

Enkät Hög  

27 

poäng 

2006, 

Canada 

Sharman, Z. Remembering 

the basics: 

Administrative 

technology and 

nursing care in 

a hospital 

emergency 

department 

Att utröna 

sjuksköterskors 

attityder till ett 

journalföring data 

program samt hur 

det påverkar 

omvårdnaden. 

Kvalitativ N=8 

Sjuksköter-

skor 

Intervju,  

observ-

ation 

Medel 

17 

poäng 

1999,  

USA 
Watson, W. 

Marshall, E.  

Fosbinder, 

D. 

Elderly patients 

perceptions of 

care in the 

emergency 

department 

Att beskriva äldre 

patienters 

upplevelser av vård 

på akutmottagning. 

Kvalitativ 

 
N=10 

Patienter 

Intervju Hög 

20 

poäng 
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2005, 

Canada 

Wellstood, 

K.  

Wilson, K. 

Eyles, J 

“Unless you 

went in with 

your head 

under your 

arm” Patient 

perceptions of 

emergency 

room visits 

Att utforska 

patienters 

uppfattning om det 

senaste besöket på 

akutmottagning. 

Kvalitativ N=41 

Patienter 

 

Intervju Medel 

20 

poäng 

2004,  

Sverige 
Wiman, E. 

Wikblad, K. 
Caring and 

uncaring 

encounters in 

nursing in an 

emergency 

department 

Att belysa möten 

mellan skadade 

patienter och 

sjuksköterskor i 

traumateamet samt 

att utforska. 

Kvalitativ N=10 

Sjuksköter-

skor 

Observ-

ation 

genom 

video 

inspeln-

ing 

Hög 

20 

poäng 

2007,  

Sverige 
Wiman, E. 

Wikblad, K. 

Idvall, E. 

Trauma 

patients 

encounters with 

the team in the 

emergency 

department- A 

qualitative 

studie 

Att utforska trauma 

patienters 

uppfattning av mötet 

med personalen på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ N=23 

patienter 

Intervju Hög 

23 

poäng 

 

 

 

RESULTAT 

 

Patienters upplevelser och faktorer som påverkar upplevelserna vid besöket på 

akutmottagningen 

 

Omvårdnad  

Omvårdnad på akutmottagningen karaktäriserades av att möta medicinska och tekniska krav. 

Allmän omvårdnad kunde bli lidande på grund av att sjuksköterskan var mer fokuserad på de 

medicinska och tekniska kraven, men även på grund av att miljön var utformad för akuta fysiska 

problem. Sjuksköterskor var oftast inriktade på det akuta problemet och var mer intresserade av 

de tekniska aspekterna vilket gjorde att de glömde omvårdnaden i det akuta skedet. Patienterna 
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upplevde att attityderna hos sjuksköterskorna var viktigare, till exempel tålamod, än själva 

omvårdnaden (Larsson - Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004).  

 

Patienterna i en annan studie fick en öppen fråga vad de upplevde var mest tillfredsställande 

under besöket på akutmottagningen när det gällde sjuksköterskans omvårdnad. En positiv attityd 

hos sjuksköterskan uppgav 51.9 % av patienterna att de upplevt under sitt besök. De beskrev 

sjuksköterskans positiva attityd som vänlig, uppmärksam, intelligent, förklarande och förstående. 

Patienterna uppgav att sjuksköterskan var hjälpsam, erbjöd sig ringa telefonsamtal och såg till att 

de hade det bekvämt inför och under olika undersökningar. De upplevde att sjuksköterskan visste 

vad hon gjorde. Att de fick hjälp, kände trygghet och blev omhändertagna av sjuksköterskan 

upplevde 27.3 % av patienterna och 18.2 % av patienterna uppgav att de fick komma in på en 

gång och fick omedelbar hjälp av sjuksköterskan (Davis & Duffy, 1999). Flera av patienterna 

uttryckte i en annan studie frustration över sjuksköterskans attityder, med nedvärderande prat om 

andra patienter samt att bli lämnad ensamma utan någon form av hjälp (Wellstood, Wilson & 

Eyles, 2005).  

 

Att sjuksköterskan försökte förstå och ha insikt i patientens situation var viktigt. Att ha insikt 

innebar att komma ihåg att till exempel väntetid kunde vara väldigt uttröttande för en äldre 

person. Det kunde räcka att sjuksköterskan tog ett par minuter för att hålla handen och fråga hur 

det går, berätta varför väntetiden är lång. Många av sjuksköterskorna upplevde att det där "lilla 

extra" var det som gjorde skillnad. Att lyssna på patienten, förstå deras behov och möta dom, visa 

respekt och bibehålla patientens värdighet var något som alla upplevde viktigt samt att ta hand 

om patienten med känsla, att klä av på ett passande sätt och inte blotta patienten. Även att se till 

att patienten har uppfattat vad som sagts. Att ge adekvat och kontinuerlig information till 

patienten medan de väntar gjorde att patienten kände sig mer delaktig. Att prata med patienten 

som till en vuxen, använda ett tydligt språk och blanda in lite humor var viktigt (Larsson - 

Kihlgren et al, 2005). 

 

Sjuksköterskans kompetens beskrevs av patienterna som förmåga och skicklighet och patienterna 

var generellt positiva och upplevde vårdpersonal som snäll, vänlig och effektiv. Att vårdpersonal 

hade humor var något flera patienter tyckte var viktigt. En positiv attityd hos sjuksköterskan 
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resulterade i en positiv uppfattning av besöket (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). 

 

Många äldre patienter som kom till akutmottagning kom direkt från sitt serviceboende. Många 

var tunt klädda vilket gjorde att de frös medan de väntade på doktorn men vågade inte säga till 

om en extra filt då de ansåg att personalen hade så mycket att göra. Många hade också väntat 

länge på vårdcentralen innan de kom till akutmottagningen och var hungriga och törstiga. Många 

äldre var rädda för att bli bortglömda, att falla ur sängen, inte hitta ringklockan för att tillkalla 

hjälp och för att lämnas ensamma med smärtor och inte få adekvat smärtlindring (Larsson - 

Kihlgren et al, 2004). Flera studier visade att tillräcklig smärtlindring i många fall inte uppnåddes 

och patienterna upplevde att sjuksköterskan inte visade intresse för deras situation (Muntlin, 

Gunningberg & Carlsson, 2005, Larsson - Kihlgren et al, 2004). 

 

Väntetid 

Patienters tillfredsställelse vid besöket på akutmottagning var direkt relaterat till hur långa 

väntetiderna var (Watson et al, 1999). Patienterna tyckte att det var ett stort problem att inte veta 

när doktorn skulle komma. Patienterna och anhöriga vågade inte lämna undersökningsrummet för 

att till exempel gå på toaletten eller ringa ett telefonsamtal utifall doktorn skulle komma och då 

riskera att få vänta ännu längre (Larsson - Kihlgren et al, 2004). Tiden från inskrivning till 

patienten antingen blev inlagd eller färdig för hemgång upplevdes som alldeles för lång, 

medeltiden var 4 timmar och 30 minuter (Muntlin et al, 2005, Larsson - Kihlgren et al, 2004).  

 

Miljö 

Miljön spelade stor roll för patienterna under akutbesöket. Själva väntetiden karaktäriserades av 

brist på privatliv genom att vänta i korridoren eller väntrummet på en hård brits eller stol med 

ängsliga anhöriga samt stressad personal som springer fram och tillbaka. Mycket hände i miljön 

runtomkring med dörrar som öppnas och stängs, förflyttning av patienter i sängar och ibland 

skrikande barn och gråtande vuxna. När väl patienterna kommit in på ett undersökningsrum var 

utformningen av detta vitt och sterilt och patienten blev lämnad där flera timmar ibland vilket gav 

en känsla av misstroende och en känsla av att vara bortglömd. Britsen patienten fick ligga på 

upplevdes som hård och obekväm, speciellt för en äldre patient, som ofta fick ont i ryggen 

(Larsson - Kihlgren et al, 2004). För den demente patienten var det viktigt med en miljö som 
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skapar trygghet. En akutmottagning var inte en trygg miljö, vilket skapade en känsla av oro och 

rädsla hos den demente patienten (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

En svensk studie beskrev patienters upplevelse av besöket på akutmottagningen i Uppsala. 

Resultatet visade att 35 % av patienterna upplevde att akutmottagningens miljö var dåligt 

utformad, det saknades tillgänglighet till dricksvatten och skåp att förvara värdesaker, stolarna 

var obekväma att sitta på och det var önskvärt med tidningar i väntrummen och 

undersökningsrummen (Muntlin et al, 2005, Watson et al, 1999). Rutiner kring undersökningar 

som orsakade obehag samt svårigheter att ta sig in på undersökningsrum var ett annat problem 

som ledde till missnöje (Watson et al, 1999).  

 

Information och kommunikation 

I en svensk studie saknade 20 % av patienterna information om den diagnos som blivit ställd. 

Brist på information gällande egenvård av ansvarig läkare saknade 20 % av patienterna (Muntlin 

et al, 2005). Patienter upplevde det viktigt att få berätta sin sjukdomshistoria för att känna att 

personalen var intresserad och få känna sig omhändertagen. Bland äldre och dementa patienter 

var det extra viktigt med ett enkelt språk och rak information då det annars kunde leda till 

tilltagande förvirring och oro (Larsson - Kihlgren et al, 2004). Patienterna uttryckte ett behov av 

att förstå rutinerna kring specifika undersökningar, vad som kommer hända härnäst och om deras 

tillstånd är allvarligt och kan försämras. Det var viktigt att använda ett lättförståeligt språk utan 

medicinsk jargong (Watson et al, 1999). Stor betydelse hade delaktighet i beslut angående 

inläggning, utskrivning och behandling (Larsson - Kihlgren et al, 2004).  

 

Under traumaomhändertagandet måste traumateamet växla mellan olika sorters kommunikation 

som strikt formell till informell och även humoristisk, allt utifrån i vilket förlopp personalen var i 

undersökningen och utifrån vilka skador patienten hade. Till en början var kommunikationen 

formell och undersökande för att längre fram i förloppet bli mer informell och humoristisk. När 

själva undersökningen var över så upplevde patienterna att de saknade information om vad som 

skulle hända härnäst och vid hemgång (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 
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Faktorer som möjliggör för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv 

 

Kompetens 

Sjuksköterskorna tyckte det var mycket viktigt att ha grundlig kunskap om olika 

sjukdomstillstånd för att kunna ge omvårdnad. Sjuksköterskan måste till exempel, kunna 

observera symtom och förstå förbättring eller försämring i patientens tillstånd. Sjuksköterskan 

måste också kunna reagera snabbt i akuta situationer samt kunna prioritera patienten och veta när 

patienten bör träffa läkare. Omvårdnad förutsatte effektiv organisering och god 

planeringsförmåga samt förmåga att fatta rätt beslut. För att patienten skulle känna sig trygg 

måste sjuksköterskan besitta den kunskap och förståelse som behövs för att möta varje patient 

som individ och behandla deras anhöriga väl (Larsson - Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 2005).  

 

Sjuksköterskans bemötande och förhållningssätt 

Det sjuksköterskorna räknade som omvårdnad var den fysiska kontakten med patienten. Äkta 

omvårdnad var att vara emotionellt involverad (Sharman, 2007).  

 

Att sjuksköterskan känner ansvar optimerar omvårdnaden. Att känna ansvar gör att 

sjuksköterskan vågar möta patienten och anhöriga även i svåra situationer. Att ha modet att känna 

ansvar kan också innebära att ge information om dåliga nyheter utan att skylla på läkaren eller 

organisationen. Det kan även innebära att ta egna initiativ och inte bara följa rutinerna (Larsson - 

Kihlgren et al, 2005). 

 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett bra möte mellan patient och 

sjuksköterska under traumaomhändertagandet krävdes följande förhållningssätt av 

sjuksköterskan, till exempel att vara öppen och lyhörd, då skapades möjlighet för patienten att 

öppna sig för sjuksköterskan. Att vara genuint intresserad av patienten motiverade sjuksköterskan 

att ta hand om patienten och patienten upplevde sjuksköterskan som omtänksam. Sjuksköterskan 

skulle agera på ett sätt som bibehöll och stärkte patientens värdighet, att vara moraliskt ansvarig, 

till exempel att inte blotta patienten i onödan under undersökningen trots den akuta situationen. 

Att vara närvarande innebar att sjuksköterskan var uppmärksam i mötet med patienten och var 

delaktig i dialogen. Förutsättningen för att kunna vara närvarande var goda kunskaper i 
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kommunikation. Då sjuksköterskan gjorde det där ”lilla extra” för patienten ansågs 

sjuksköterskan vara engagerad och involverad (Wiman & Wikblad, 2004).  

 

Faktorer som hindrar sjuksköterskan att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv 

 

Tid 

Vid akuta situationer på akutmottagning kom omvårdnad i andra hand enligt sjuksköterskorna. 

Det fanns inte tid för omvårdnad när patienten snabbt måste iväg för vidare vård och utredningar 

(Larsson - Kihlgren et al, 2005). Tidsbristen gjorde att sjuksköterskan inte hann med att ge den 

omvårdnad som de önskade (Eriksson et al, 2002). 

 

Läkarens ansvar, till exempel att inte kunna fatta ett beslut, var ibland något som hindrade att ge 

omvårdnad enligt sjuksköterskorna. Patienterna kunde bli flyttade från klinik till klinik och få 

vänta många timmar utan att läkaren ville fatta ett beslut. Detta ledde till sist obehag hos 

patienterna. Speciellt mindre erfarna läkare lät patienterna vänta längre tid (Larsson - Kihlgren et 

al, 2005).  

 

Prioritering av medicinska och praktiska uppgifter 

En vanlig uppfattning bland sjuksköterskor på akutmottagning var att medicinska och praktiska 

uppgifter prioriterades. Istället för att försöka ta hand om patienten på bästa sätt gömde sjuk 

sköterskan sig bakom praktiska uppgifter (Larsson - Kihlgren et al, 2005). Under 

traumaomhändertagandet prioriterade sjuksköterskan utförande av medicintekniska uppgifter 

vilket resulterade i att den allmänna omvårdnaden kom i andra hand och ett mindre bra 

bemötande blev resultatet (Wiman et al, 2004).  

 

Övrigt 

Sjuksköterskan på akutmottagning saknade ofta specifik kunskap om patienter med 

demenssjukdomar, men även kunskap i geriatrik saknades. Eftersom dessa patienter hade 

svårigheter att uttrycka sina önskemål glömde sjuksköterskan ibland att behandla patienten med 

respekt och inkräktade därför på deras integritet. Det korta mötet på en akutmottagning gjorde att 

sjuksköterskan inte hann få en uppfattning om den dementa patientens sätt att kommunicera, 
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varken verbalt eller icke verbalt. Sjuksköterskan upplevde även svårigheter att ge adekvat 

smärtlindring till dessa patienter då de själva har svårt att berätta om och var de har ont. Detta 

kunde leda till att felaktig eller för lite smärtlindring gavs. Aggressivitet var vanligt bland 

dementa patienter vilket försvårade omvårdnaden för sjuksköterskan (Eriksson et al, 2002). 

 

När det gäller traumapatienter var det viktigaste uppgifterna associerade med att rädda liv. Det 

var ändå viktigt att inte glömma patientens psykologiska behov. Under traumaomhändertagandet 

visade det sig att sjuksköterskan hade en bristfällig verbal- och icke verbal kommunikation med 

patienten och att sjuksköterskan var avvaktande i mötet med patienten (Wiman et al, 2004).   

 

Uppskakande dödsfall och svåra upplevelser alldeles innan sjuksköterskan skulle gå in till nästa 

patient hindrade denne från att ge omvårdnad, då sjuksköterskan fortfarande bearbetade den 

uppskakande händelsen precis innan (Larsson - Kihlgren et al, 2005).  

 

Sjuksköterskan ansåg det inte som omvårdnad att ta fram patientuppgifter, så som labbresultat, 

svar på röntgenundersökningar eller att läsa journalen från tidigare vård tillfällen (Sharman, 

2007). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet i denna studie visade att patientens upplevelser och faktorer som påverkade 

upplevelsen av besöket på akutmottagningen var sjuksköterskans omvårdnad, väntetider, 

akutmottagningens miljö samt vårdpersonalens information och kommunikation. För att 

sjuksköterskan skulle ha möjlighet att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv krävdes vissa 

kunskaper hos sjuksköterskan, bland annat att ha bred kunskap inte bara i omvårdnad utan även 

inom medicinska sjukdomar, för att bättre förstå patientens situation. Även att vara emotionellt 

involverad, känna ansvar, ta egna initiativ, vara öppen och lyhörd, genuint intresserad och 

involverad av patienten och göra det där "lilla extra" gjorde att sjuksköterskan kunde arbeta 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Det som hindrade sjuksköterskan att utföra omvårdnad var 

tidsbrist, läkarens ansvar, till exempel att inte kunna ta beslut, prioritering av medicinsk och 
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praktiska göromål, brist på specifik kunskap gällande geriatrik och demenssjukdomar samt svåra 

situationer och dödsfall alldeles innan sjuksköterskan skulle gå in till nästa patient. 

 

Resultatdiskussion 

Omvårdnad omfattar åtgärder i syfte att skapa en hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och 

obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, 

funktionshinder och i behandlingssituationer (Socialstyrelsen, 1993). Sjuksköterskan ansåg att 

omvårdnad var den fysiska kontakten och inte att ta fram journaler, röntgensvar och så vidare 

(Sharman, 2007). Att beskriva och definiera omvårdnad är svårt och många gånger en individuell 

uppfattning. Många gånger utförs omvårdnad, men sjuksköterskan ser inte uppgiften som en ren 

omvårdnadsåtgärd utan mer som en del i de medicinska arbetsuppgifterna och rutiner när triage 

utfördes på patienten, saturation, puls samt blodtryck kontrollerades. Författarna i denna studie 

upplever att sjuksköterskan är bra på att utföra specifik omvårdnad medan den allmänna 

omvårdnaden kommer i andra hand. Med allmän omvårdnad menar författarna till exempel att se 

till så patienten ligger skönt får något att dricka och så vidare. Specifik omvårdnad handlar mer 

om att ha kunskap om den aktuella sjukdomen vilket innefattar de åtgärder sjuksköterskan utför, 

tar vitalparametrar vid triage, smärtlindrar och följer upp given behandling. Det kan även 

innebära bedömma distalstatus på en patient med benbrott.  

 

Patienterna saknade sjuksköterskans omvårdnad både i tidigare studier (Jay, 1996) och nyare 

studier (Larsson- Kihlgren et al, 2004). Sjuksköterskan på akutmottagningen var mer fokuserad 

på de fysiska problemen, att utföra triage och inriktade på det medicinska, tekniska och praktiska 

uppgifterna vilket ledde till att omvårdnad kom i andra hand (Widfeldt et al, 2005, Cronin et al, 

2003, Göransson et al, 2005, Bruce et al, 2005 & Larsson - Kihlgren et al, 2004). 

På en modern akutmottagning idag har sjuksköterskan en roll som arbetsledare/koordinator där 

sjuksköterskan har ett ansvar att prioritera patienten och på så sätt se till vilken patient som blir 

omhändertagen först och av vilken specialistläkare. Sjuksköterskans uppgift är också att ha 

uppsikt över var patienterna är, i vilket undersökningsrum eller väntrum, på röntgen med mera. 

När läkaren ordinerar prover eller undersökningar har sjuksköterskan en arbetsledande funktion 

att se till vem som gör vad. Arbetssättet på en akutmottagning idag gör att omvårdnad kommer i 

andra hand. Både äldre- och nyare studier visade att omvårdnaden var bristfällig på 
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akutmottagning vilket är tråkigt då det tyder på att inget hänt på de tio åren mellan studierna. Det  

sjuksköterskor skulle kunna bli bättre på är att identifiera patienter med stort omvårdnadsbehov 

så att omvårdnaden prioriteras. Hinner sjuksköterskan inte finns det andra möjligheter att se till 

att omvårdnaden utförs av en anhörig eller undersköterska och kanske i vissa fall prioritera en 

sådan patient högre och låta den gå före andra patienter med mindre omvårdnadsbehov. 

 

Eftersom risken att drabbas av akut sjukdom och försämring av kronisk sjukdom ökar med 

stigande ålder kommer många äldre till akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2006).  

Många gånger blir äldre patienter lågt prioriterade på en akutmottagning på grund av att de söker 

för symtom som varat en längre tid. Detta kan leda till långa väntetider. Äldre patienter brukar 

inte heller klaga och kräva speciellt mycket uppmärksamhet utan väntar fogligt då de ser att 

personalen har mycket att göra. Detta är en mycket stor och viktig grupp av patienter på en 

akutmottagning som sjuksköterskan inte får glömma bort för att förhindra komplikationer och 

onödigt lidande. Äldre patienter har ett mycket större omvårdnadsbehov än ändra 

patientkategorier då de har fler grundsjukdomar, exempelvis diabetes, hjärtsvikt och demens, 

kroniska smärtor, svårigheter att röra sig och göra sig förstådda. Att ge en smörgås till 

diabetespatienten vid lång väntetid, se till att hjärtsviktspatienten med andningsbesvär sitter i en 

avslappnad ställning för att få lättare att andas, titta till den dementa för att prata lite och erbjuda 

ett glas vatten eller en filt är viktigt för dessa patienter. Patienter som upplevde en dålig miljö på 

akutmottagningen och var missnöjd med väntetiden kommer också att uppleva kvaliteten på 

vården som mer negativ. Patienter med nedsatt allmäntillstånd kan förvärras väsentligt om de 

tvingas ligga/sitta obekvämt och vänta på omvårdnad. Många äldre patienter har svårt att klara 

detta och är i många gånger inte nutritionsmässigt förberedda att klara av tidskrävande väntetider. 

Deras kroppar riskerar också att ta större skada av en dåligt anpassad fysisk miljö. 

Akutmottagningar verkar ha en stor brist i miljön relaterat till den kraftigt ökande andelen äldre 

patienter och deras specifika behov.  

Tyvärr visar forskningen att sjuksköterskan brister i omvårdnaden av äldre vilket såklart påverkar 

patientens upplevelse av omvårdnaden som helhet (Eriksson et al, 2002 & Larsson - Kihlgren et 

al, 2004).  

 

Det bästa med sjuksköterskans omvårdnad var en positiv attityd snarare än verkliga 
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omvårdnadsåtgärder (Davis et al, 1999). I motsatts till Davis studie visade Wellstood (2005) att 

sjuksköterskan hade en nedvärderande attityd till patienterna. 

Det är beklagligt och tråkigt att hitta studier som visar att patienter tyckte sjuksköterskan hade en 

nedvärderande syn. Det leder till en negativ upplevelse av besöket på akutmottagningen vilket är 

precis motsatsen till vad vi som sjuksköterskor på en akutmottagning vill.  

Watsons studie visade även den att en positiv attityd hos vårdpersonalen var viktigast, men även 

humor var en viktig del patienterna ville ha under besöket (Watson et al, 1999).  

Det är klart att humor är viktigt inte bara i vården utan i hela livet, det viktigaste är att skratta 

tillsammans med patienterna och inte åt dem. I svåra situationer kan humor vara till stor hjälp och 

vårdpersonalen ska inte vara så rädda för att använda sig av det. 

 

Flera studier tar upp väntetiden som den enskilt viktigaste faktorn till varför ett besök på 

akutmottagningen blir en negativ upplevelse för patienten (Holden et al, 1999, Watson et al, 1999 

& Larsson - Kihlgren et al, 2004). Att det var väntetiden som var viktigast för upplevelsen på 

akutmottagningen trodde inte sjuksköterskan (Holden et al, 1999).  

En akutmottagning är främst avsedd för patienter med livshotande sjukdomar och olycksfall, 

vilket gör att alla andra patienter får vänta när sådana patienter kommer. Författarna upplever att 

de patienter som är mest missnöjda på en akutmottagning är de med lägre prioritet eftersom de 

hela tiden kommer i andra hand när andra, mer akuta fall, kommer. Patienter med en låg prioritet 

skulle lika gärna ha fått hjälp hos primärvården men patienten kommer till akutmottagningen för 

primärvården hade ingen tid att erbjuda. Många av patienterna på en akutmottagning skulle 

primärvården enkelt kunna ta hand om och behandla. Detta tyder på att primärvården inte tar sitt 

ansvar för de patienter som egentligen är deras vilket gör att fel patientkategorier söker sig till 

akutmottagningen. Att primärvården inte kan ta sitt ansvar kan bero på dålig tillgänglighet, 

läkarbrist osv. Författarna upplever också att många patienter förlorat förtroendet till 

primärvården och söker sig därför direkt till akutmottagningen. Om rätt patient var på rätt plats 

skulle väntetiden på akutmottagningen minskas. Att det tar tid på en akutmottagning är även 

oundvikligt på grund av att verksamheten bygger på att andra kliniker fungerar, så som 

röntgenavdelningen och sjukhusets vårdavdelningar. Detta kan också leda till att ett besök tar 

flera timmar. Patienten upplever ofta att de väntar på läkaren men de kanske väntar på 

röntgenutlåtande, provsvar med mera. Författarna tycker att det borde finnas utrymme för 
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sjuksköterskan att i större utsträckning kunna ordinera blodprover, smärtlindring samt skriva 

röntgenremisser för att allt ska vara klart när läkaren kommer och undersöker patienten vilket 

skulle spara tid för patienten.  

 

Miljön var utformad för det akuta problemet och var inte en bra miljö att vänta i. Detta 

bekräftades i flera studier. Miljön på en akutmottagning var utformad för personalen till följd att 

patienterna saknade tidningar, bekväma britsar, vatten, filtar med mera (Gulrajani, 1995, Holden 

et al, 1999, Watson et al, 1999, Eriksson et al, 2002, Larsson- Kihlgren et al, 2004, Muntlin et al, 

2005 & Wellstood et al, 2005). Att miljön var utformad på ett mindre bra sätt för 13 år sen är en 

sak men att finna samma resultat på studier 10 år senare tycker författarna är märkligt. Det som 

patienterna saknade går lätt att åtgärda med enkla medel vilket borde vara en självklarhet att 

ordna, så att tristessen minskar under väntetiden, som ibland kan bli lång. En akutmottagning är 

först och främst uppbyggd utifrån personalens och patienternas säkerhet vilket gör att ha uppsikt 

över instabila patienter, god överblick i väntrummet, god hygien och så vidare måste komma i 

första hand. På akutmottagningen i Falun finns det tillgång till tidningar, tv i väntrummet, 

informationstavla om varför patienten kan få vänta, godisautomat med mera. Ett projekt pågår där 

ett pentry med mikrovågsugn ska finnas i väntrummet, för att exempelvis föräldrar till barn kan 

värma välling och barnmat. Blir det en riktig kiosk i väntrummet skulle patienternas upplevelser 

bli bättre.  

 

Patienterna ville ha information om vad som skulle hända härnäst. Ett flertal studier visade att 

informationen var bristfällig, patienter tyckte sjukvårdspersonal använde ett för svårt språk, 

saknade information vid undersökningar, vad som skulle ske härnäst och vid hemgång (Watson et 

al, 1999, Larsson- Kihlgren et al, 2004 & Muntlin et al, 2005).  

Att ta sig en minut extra bara för att berätta vad som ska hända är så enkelt, det borde kunna 

åtgärdas bara genom att informera vårdpersonalen hur patienternas upplevelser var.  

 

Sjuksköterskorna tyckte det var mycket viktigt att ha grundlig kunskap om olika 

sjukdomstillstånd för att kunna ge omvårdnad. Sjuksköterskan måste också kunna reagera snabbt 

i akuta situationer samt kunna prioritera patienten och veta när patienten bör träffa läkare 

(Larsson – Kihlgren et al, 2005).  
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Då sjuksköterskan på en akutmottagning möter patienter från alla olika specialistkategorier krävs 

en bred kunskap om många olika sjukdomstillstånd. Det är förvånande att det inte behövs någon 

specialistutbildning för att arbeta på akutmottagningen speciellt med tanke på när det kommer 

svårt sjuka patienter med kort eller ingen varsel alls med alla typer av diagnoser, till exempel 

stroke patienter och KOL patienter med ett högt omvårdnadsbehov.  

 

Utförande av medicintekniska uppgifter var det som sjuksköterskan ägnade mest tid åt under 

traumaomhändertagandet vilket resulterade till ett mindre bra bemötande mellan sjuksköterska 

och patient (Wiman et al, 2004). Under traumaomhändertagandet så har alla personer en speciell 

uppgift och det är många personer inblandade under omhändertagandet. Undersökning pågår 

samtidigt som prover ska tas, anamnes ska skrivas med mera, det blir lätt då att omvårdnaden inte 

hinns med eller utförs av annan person i traumateamet till exempel narkosläkaren som står vid 

huvudet och kan förklara vad som händer med patienten.  

 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett bra bemötande mellan patient och 

sjuksköterska under traumaomhändertagandet krävdes följande förhållningssätt av 

sjuksköterskan: att vara öppen och lyhörd, att vara genuint intresserad av patienten, att vara 

moraliskt ansvarig, att vara närvarande och att vara engagerad och involverad (Wiman et al, 

2004). Att ha ett bra bemötande krävs inte bara under traumaomhändertagandet utan för alla 

patienter som kommer till akutmottagningen. Ett bra bemötande skapar förutsättningar och 

möjligheter för en positiv upplevelse för patienten under besöket. Ett bra bemötande öppnar upp 

för en god kommunikation vilket leder till att patientens behov tillfredställs på ett bättre sätt. 

Flera studier visade på bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient (Watson 

et al, 1999, Larsson- Kihlgren et al, 2004 & Muntlin et al, 2005). Författarna tycker att personal 

inom vården borde vara lyhörda och bemöta patienter på ett värdigt och respektfullt sätt men 

samtidigt är det förståligt att alla möten alla gånger inte blir så bra som det borde.  

  

Det som hindrade sjuksköterskan från att utföra omvårdnad var att denne prioriterade medicinska 

och tekniska uppgifter och gömde sig bakom rutiner (Larsson – Kihlgren et al, 2005).  

Sjuksköterskan på akuten träffar bara patienterna korta stunder och då gäller det att göra 

medicintekniska kontroller samtidigt som anamnesen tas. I sådana situationer är tidsbristen en 
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faktor som förhindrar omvårdnad. I de akuta situationer som uppstår så måste alla arbeta 

tillsammans i ett team för att få allt gjort på kort tid innan patienten ska vidare till röntgen och 

avdelning. Då kommer omvårdnad i andra hand eftersom prioriteringen blir att behandla 

patientens akuta medicinska behov.  

 

Att få adekvat smärtlindring var en faktor där omvårdnaden inte var tillräcklig och patienterna 

var inte nöjda (Larsson - Kihlgren et al, 2004, Muntlin et al, 2005 & Eriksson et al, 2002). Detta 

trots att sjuksköterskan uppskattade smärtlindring som den viktigaste faktorn för en positiv 

upplevelse av besöket på akutmottagning för patienten (Holden & Smart, 1999). Detta tycker 

författarna är motsägelsefullt. Eftersom sjuksköterskan uppskattade smärtlindring som viktigaste 

faktorn för en positiv upplevelse hos patienterna borde det leda till att sjuksköterskan på ett mer 

noggrant sätt utför och tillhandahåller smärtlindring vilket i sin tur borde ge nöjda patienter. Det 

är viktigt att som sjuksköterska kunna bedöma och värdera smärta utifrån både vad patienten 

säger och vad sjuksköterskan själv ser. Vissa patienter, exempelvis dementa, kan ha svårt att 

själva verbalt uttrycka smärta. Orsaken till att patienter inte får adekvat smärtlindring kan bero på 

många olika faktorer, så som väntetid, en sjuksköterska som inte uppmärksammar att patienten 

har ont eller missbedömer graden av smärta, stressig miljö eller att patienten själv inte vill 

besvära. En annan faktor kan vara att sjuksköterskan inte följer upp den givna smärtlindringen, 

kanske var den givna inte tillräcklig. Författarna tycker det vore bra om generella ordinationer på 

smärtlindring finns på akutmottagningar för att på ett snabbare sätt smärtstilla patienten när till 

exempel ingen doktor finns på plats samt för att sjuksköterskan på ett smidigare sätt kan 

komplettera med mer smärtlindring om den givna inte var tillräcklig. I Falun pågår ett projekt 

som innebär att sjuksköterskan får generella direktiv på smärtlindring.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är gjord för att öka kunskapen om omvårdnad på akutmottagning och hur 

patienterna upplever besöket på en akutmottagning. Sökningar har gjorts på flera databaser vid 

flera olika tillfällen med olika sökord och sökordskombinationer. De sökorden, 

sökordskombinationer och databaser som redovisats i tabell 2 är endast från de sökningar som 

gav artiklar till resultatet. Då artiklarna begränsades till en 10-års period bakåt i tiden kunde detta 

innebära att annan äldre forskning inom ämnesområdet uteslöts och viktig information kan ha 
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gått förlorad. Artiklar på andra språk än svenska och engelska uteslöts, detta innebar att en tysk 

artikel uteslöts, på grund av att författarna till denna studie inte kunde tyska. Till slut valdes 11 

artiklar, varav 10 stycken inkluderades i studien. Dessa artiklar var enbart från västvärlden; sex 

från Sverige, två från Kanada, två från Australien och en från USA. Med det låga antalet artiklar i 

resultatet kan studien kännas lite tunn. Hade tiden funnits hade fler artiklar kanske valts ut och 

inkluderats i studien. En annan anledning till det låga antalet artiklar kan bero på att detta är ett 

relativt nytt problemområde och att det ännu inte finns så mycket forskning gjord. Detta gjorde 

också att författarna inte fått fram det som var tänkt från början utan har anpassat syfte och 

frågeställningar utifrån den forskning som hittats. Artiklarna granskades sedan utefter 

granskningsmallarna vilket har fungerat väldigt bra. Studien innefattade tio kvalitativa artiklar 

och en kvantitativ. En studie från Australien kunde inte användas då den värderades till låg 

vetenskaplig kvalité i granskningen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Omvårdnad på akutmottagning verkar vara ett relativt nytt problemområde och det finns inte 

mycket forskning att tillgå. Därför behövs vidare forskning, framförallt därför att aktuell 

forskning visar att det tydligt finns brister både vad gäller omvårdnaden på akutmottagning men 

även i akutmottagningens miljö och utformning. Det krävs större medvetenhet och kunskap hos 

personal på akutmottagning när det gäller vikten av omvårdnad, framför allt bland utsatta grupper 

så som äldre och dementa, för att omvårdnaden ska prioriteras.  
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BILAGA 1 

 

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 beksriven?   
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?   

Maxpoäng:  25 
Kvalitet:  <15 låg 15-19 medel 20-25 hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. 
& Wengström Y. (2003). 
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BILAGA 2 
 
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 
Kvalitet:  <15 låg 15-22 medel 23-29 hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. 
& Wengström Y. (2003). 
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