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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka upplevelser patienter hade av 

omvårdnaden vid besök på en akutmottagning. Vetenskapliga artiklar till studien har 

sökts via databaserna PubMed, Medline och Cinahl samt sökmotorn ELIN@Dalarna. 

Sökord har använts i olika kombinationer för att finna relevant litteratur. I resultatet 

användes efter kvalitetsgranskning 17 vetenskapliga artiklar varav 8 med kvantitativ 

och 9 med kvalitativ ansats. I resultatet identifierades olika huvudteman under vilka 

litteraturstudiens resultat presenterades. Följande huvudteman identifierades: 

Vårdmiljö, Fysiologiska behov, Information, Delaktighet, Bemötande samt Trygghet. 

Miljön i väntrummet visade sig vara mycket viktig eftersom det ofta förekom långa 

väntetider. Bristen på konfidentialitet ansågs vara ett problem i framförallt reception- 

och triageområdet. Väntetiden var en viktig aspekt för upplevelsen av besöket på 

akutmottagning. Lång väntetid gav en negativ upplevelse av besöket. Det framkom 

att information om varför det var väntetid var betydelsefullt. Upplevelser av att få 

vara delaktig i omvårdnaden var en aspekt som stod i nära samband med 

patienternas tillfredsställelse med omvårdnaden på akutmottagningen. Interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient var betydelsefull. En närvarande sjuksköterska som 

brydde sig om sin patient gjorde att denne kände sig lugn. Även en anhörigs närvaro 

var betydelsefull för tryggheten vid akutmottagningsbesöket. Sjukhusmiljön i sig 

ingav en känsla av trygghet då patienterna litade på att deras behov skulle 

tillgodoses.   

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Akutmottagning, Omvårdnad, Patienters upplevelser 

Keywords: Literatur review, Emergency department, Nursing, Patient experiences 
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INTRODUKTION 
 

På akutmottagningen möter patienten en för dem främmande vårdpersonal och 

mötet präglas ofta av tidspress. Vårdpersonalen måste snabbt skapa sig en bild av 

patienten och dennes skada eller sjukdom. För att lyckas i detta möte är 

kommunikation och social kompetens en essentiell del. Tidigare studier som utförts 

på akutmottagningar i Sverige visade att vårdkulturen saknar ett helhetsperspektiv. I 

den kultur som fanns på dessa akutmottagningar var sjuksköterskornas 

uppmärksamhet riktad mot patienternas fysiska tillstånd och begränsad 

uppmärksamhet riktades mot de psykosociala behoven hos patienterna (Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2007). 

 

Omvårdnad 
 
Inom sjuksköterskans profession finns fyra hörnstenar: främjande av hälsa, 

förebyggande av sjukdom, återställande av hälsa samt lindrande av lidande. 

Omvårdnaden ska vara präglad av respekt för individen och inte påverkas av 

exempelvis ålder, hudfärg eller kön. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad med hänsyn 

till människors vanor och värderingar (International Council of Nurses, 2007).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

omvårdnaden utföras enligt en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som innebär 

att sjuksköterskan ska arbeta utifrån en värdegrund som bottnar i humanism, omsorg 

och respekt. Vidare ska hon ta till vara på de kunskaper patienten själv besitter samt 

vara öppen för olika värderingar och trosuppfattningar. Hon ska även se till patienten 

och/eller närståendes önskemål och när behovet finns föra deras talan 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

I Travelbees omvårdnadsmodell framkommer att omvårdnad ska präglas av en 

humanistisk, existentiell syn. Det främsta målet är att hjälpa de som är sjuka och 

lidande att finna en mening med sin tillvaro. Det viktigaste verktyget för detta är goda 

mellanmänskliga relationer mellan sjuksköterska och patient. Travelbee sätter den 

enskilda individen i centrum. Hon menar att upplevelser som smärta, lidande och 

sjukdom är individuella och präglas av personens tidigare upplevelser. I denna 
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omvårdnadsmodell fokuseras på vikten av interaktion och kommunikation för att 

kunna skapa mellanmänskliga relationer (Kirkevold, 2000). 

 

Akutmottagningen   
 
Patienter som söker sig till en akutmottagning kommer ofta på grund av ett eller flera 

akuta symtom. En medicinsk diagnos saknas oftast för dessa patienter när de söker 

vård.  På en akutmottagning förekommer variationer i patientflödet, till exempel 

beroende på årstid. Detta går inte att styra, vilket ställer krav på personalen som 

alltid måste vara beredd att vårda patienter med olika vårdbehov. Patienterna som 

söker sig till akutmottagningen kommer framförallt via ambulans eller genom att de 

själva söker sig till mottagningen (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  Det är viktigt 

att vården på en akutmottagning innehåller både medicinsk kompetens och 

omsorgsinriktad omvårdnad. De som arbetar på akutmottagningen har den speciella 

uppgiften att på relativt kort tid se till att patienterna tas om hand väl, både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt (Nyström, 2003). När en patient kommer till en 

akutmottagning bedöms denne av en sjuksköterska enligt ett strukturerat 

triagesystem. Sjuksköterskan bedömer då patienten utifrån den medicinska 

angelägenhetsgraden. Systemet handlar om att säkerställa att de som har störst 

behov av vård och inte kan vänta får gå före de som har mindre behov och bedöms 

klara av att vänta på undersökning/behandling. Triagesystemet är baserat på behov 

och bygger på hur allvarligt sjuk/skadad den sökande patienten är. Det händer ofta 

att patienter ifrågasätter turordningen. Sjukvårdspersonalen och patienten ser ibland 

inte på sjukdomen/skadans allvarlighetsgrad på samma sätt (Göransson et al., 

2008).  

 

Bemötande och kommunikation  
 
I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) stadgas i 2 a § att ”all hälso- och 

sjukvård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och autonomi och 

att man ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen”.  

 

Förutom att behandla sjukdom måste sjukvårdspersonalen också se 

omhändertagande, delaktighet och bemötande som viktiga hörnstenar i vårdandet 
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(Larsson, Rahle Hasselbalch & Palm, 2008). I Socialstyrelsens föreskrifter om 

ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 

2005:12) skrivs bland annat om bemötandet av patienter. På arbetsplatsen ska 

ledningssystemet se till att rutinerna är utformade på sådant vis att patientens 

värdighet och integritet bevaras. Patienter och deras närstående ska respekteras 

och visas omtanke på lika villkor. Patienter ska göras delaktiga i vården så länge det 

inte finns hinder för detta enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531).  

 

I alla yrken är kommunikationen viktig och avgörande för att goda relationer ska 

kunna skapas. Det är absolut nödvändigt för sjuksköterskor att kommunicera 

eftersom de förutom den fysiska hälsan också måste värna om den emotionella 

hälsan hos patienten. I dagens stressiga samhälle kan kommunikationen ofta tas för 

given vilket leder till kommunikationsproblem, till exempel att höra utan att lyssna 

(Jasmine, 2009).  Kommunikation inom vården kan exempelvis vara hur personalen 

samspelar med patienter och deras anhöriga. Detta samspel är mycket viktigt för hur 

återhämtningen kommer att se ut. Dåligt fungerande kommunikation har visat sig 

vara den största orsaken till att patienters säkerhet och tillfredsställelse blir bristfällig 

(Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2010). 

 

Delaktighet 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska patienten och dess närstående både få 

information och göras delaktiga i vården (SOSFS 2005:12). Patientdeltagande är en 

viktig del i omvårdnad och i många länder är det en lagstadgad rättighet. Patienter 

ska ges möjlighet att själv välja olika alternativ inom vården (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). 

 

Patientens aktiva deltagande i sin vård är en bidragande faktor till att motivationen 

för behandling kan öka. Detta i sin tur bidrar till bättre behandlingsresultat och att 

patienten upplever sig mer tillfredsställd med den mottagna vården. Att patienten är 

delaktig i sin vård är därför en viktig faktor inom hälso- och sjukvården. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor har förståelse för patientens deltagande. Därigenom kan 
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patientens förväntningar mötas och kvaliteten på vården ökar (Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Optimalt patientdeltagande bör bygga på 

närhet och kontakt, det ska vara ett samspel mellan två jämbördiga parter. I en 

studie om sjuksköterskors syn på patientdeltagande identifierades delaktighet som 

”ömsesidighet i förhandling”. Detta skulle baseras på mellanmänskliga procedurer 

och fokus låg på resurser och möjligheter att påverka (Sahlsten et al, 2007). 

I en studie som genomfördes på ett sjukhus avseende patienters upplevelser av 

deltagande i vården låg fokus på att det var väsentligt att erhålla nödvändig 

information för att kunna delta i vården. För att som patient kunna delta krävs att 

lämplig kunskap förmedlas i en stödjande miljö. Sjuksköterskans uppgift är att 

uppmärksamma patientens kunskapsnivå så att patienten förstår den medicinska 

behandlingen och omvårdnaden samt vilka mål som finns och hur dessa ska uppnås 

(Larsson et al, 2007). På exempelvis en akutmottagning behöver informationen 

anpassas utifrån patientens kunskapsnivå hellre än utifrån vårdpersonalens 

kunskap. I studier om delaktighet framkommer olika aspekter som är viktiga för att 

göra patienten delaktig: 

- Att personal som ställer frågor även lyssnar på svaren 

- Att information ges om vad som utförs och varför 

- Att patientens upplevelser av sjukdom och symtom bekräftas 

- Att information ges på patientens kunskapsnivå (Göransson et al., 2008).  

 

Trygghet 
 
Behovet av att känna trygghet i omvårdnaden är stort. Känslan av trygghet grundar 

sig många gånger i patientens kontakt med vårdpersonalen, att patienten känner att 

den tas på allvar och att behoven denne uttrycker blir tillgodosedda. Enligt Maslows 

behovstrappa är trygghet ett grundläggande behov och en förutsättning för att övriga 

behov skall kunna tillgodoses. Exempelvis kan det bli svårt för patienten att känna 

behovet av att delta i vården om trygghetsbehovet inte uppfyllts (Nyström, 2003). 

Känslan av trygghet står i nära relation till begreppen välbefinnande och lidande. 

Vårdlidande har en stark koppling till den otrygghet som kan uppstå om en patient 

inte får tillräckligt med information, inte förstår varför personalen gör som de gör eller 

om andra svårbegripliga situationer uppstår i vården (Dahlberg, 2003).  
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Stress   
 
Arbetet på en akutmottagning sker av naturliga skäl i en stressad miljö. I en studie 

konstaterades att sjuksköterskor som arbetade i denna typ av miljö upplevde mer 

arbetsrelaterad stress än sjuksköterskor som arbetade på annan arbetsplats.  

Det som upplevdes mest stressande var svårigheter kring patienten, 

organisationsfrågor, resursbrist och konflikter med kollegor. Personal som arbetar 

under hög stress är mindre produktiva och stressmoment på arbetsplatsen kan 

påverka kvaliteten på omvårdnaden av patienten (Cooke, Holzhauser, Jones, Davis 

& Finucane, 2007).  

 

Arbetsrelaterad stress kan öka risken för att den fysiska och mentala hälsan 

försämras hos vårdpersonalen samt att de får nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. 

Sjuksköterskor träffar dagligen svårt sjuka och döende. Sjuksköterskeyrket anses 

därför vara ett yrke med påtagligt hög stress. En studie har visat att det är en 

kombination av arbetsmiljöfaktorer och personliga faktorer som resulterar i 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan uppleva att det är 

svårt att möta patienternas behov och samtidigt hantera arbetsplatsens rutiner (Wu, 

Chi, Chen, Wang & Jin, 2010). Patienternas krav och ökad arbetsbörda kan 

framkalla stress (Cooke et al., 2007).   

 

Problemformulering  
 
Akutmottagningen kan periodvis upplevas som en mycket stressig och oförutsägbar 

miljö. I stressiga situationer kan omvårdnaden ibland bli bristfällig och olika aspekter 

som adekvat information, kommunikation och bemötande samt patientens 

delaktighet i vården kan falla i glömska när vårdpersonal står inför en akut situation. 

Enligt Pytel et al. (2010) krävs det att patienten får adekvat information och ges 

möjlighet att uttrycka sina behov för att behandling och återhämtning vid sjukdom 

ska bli så bra som möjligt. Sjuksköterskor på en akutmottagning har en viktig uppgift 

när det gäller att skapa en god miljö. En sådan miljö bör bygga på förtroende och 

respekt. 

 

Författarna till denna litteraturstudie vill därför undersöka hur patienter har upplevt 

omvårdnaden när de besökt en akutmottagning.  
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Syfte 

 

Syftet var att belysa vilka upplevelser patienter har av omvårdnaden vid besök på en 

akutmottagning. 

 

Frågeställning 

 

Hur har patienter upplevt omvårdnaden vid besök på en akutmottagning? 

 

Definition av centrala begrepp 
 
Uppsatsförfattarna har fokuserat på omvårdnad utförd av sjuksköterskor. Främst 

kommer begreppet ”sjuksköterska” därför att användas. Ibland kan beteckningen 

”hon” användas istället för ”sjuksköterska”. Trots det avser uppsatsen både manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor. Resultatdelen består av två artiklar där studierna utförts 

på ”akutmottagningspersonal”. När resultat från dessa artiklar redovisats används 

uttrycket ”vårdpersonal” där sjuksköterskor ingår. ”Patient” i resultatdelen avser 

vuxna (över 18 år) patienter. Patienterna i analyserade studier inkom på grund av 

sjukdom eller skada av varierande allvarlighetsgrad. Främst var det dock patienter 

bedömda att kunna vänta på ytterligare undersökning/behandling som ingick i 

studierna.  

 

METOD  
 
Design  
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 
Urval av litteratur 
 
Vetenskapliga artiklar till litteraturstudien har sökts via databaserna PubMed, 

Medline och Cinahl samt sökmotorn ELIN@Dalarna. Sökorden consumer, 

emergency department, encounter, nurse, nursing care, patients, patient experience, 

patient experiences, patient perspective, patient satisfaction, perceptions och 

satisfaction har använts i olika kombinationer (se tabell 1) för att finna relevant 



7 
 

litteratur. Vidare har artiklar sökts manuellt genom att använda referenser från redan 

funna artiklar. 

 

Tabell 1 – Sökstrategi och urval av artiklar 

Databas Datum Sökord Antal Träffar Lästa Abstracts Utvalda 

 

PubMed 101015 Nursing care AND 

emergency 
department AND 

patient perspective 

41 8 4 
 
 
 
 

Cinahl 101015 Patient experiences 
AND emergency 

department 

19 4 2 
 
 
 

PubMed 101015 Emergency 
department AND 
encounter AND 

patient experience 

25 2 1 
 
 
 
 

PubMed 101015 Perceptions AND 
patients AND 

emergency 
department AND 

nurse 

74 8 1 
 
 
 
 
 

PubMed 101015 Maria Nyström AND 

Kristoffer Nydén 
2 1 1 

 
 

PubMed 101015 Watson AND 
Marshall AND 

Fosbinder 

1 1 1 
 
 
 

Elin 101018 Patient satisfaction 
AND emergency 

department 

10 3 2 
 
 
 

Medline 101019 Emergency 
department AND 
consumer AND 

satisfaction 

21 5 2 
 
 
 
 

Medline 101019 Emergency 
department AND 

patient experiences 

40 4 1 

Pubmed 101021 Wellstood AND 

Wilson 
2 1 1 

 
 

PubMed 101021 Lyon  AND Paterson  14 1 1 
 

 
 

Inklusionskriterier 
 
Kriterier för att inkludera artiklarna i denna studie var att de stämde överens med 

studiens syfte, att de var skrivna på engelska, publicerade mellan år 2000- 2010 

samt att de fanns tillgängliga i fulltext och var kostnadsfria. Artiklarna i studien skulle 
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hålla vetenskaplig kvalitet medelhög eller hög efter granskning enligt utvalda 

granskningsmallar (se bilaga 1). 

 

Exklusionskriterier 
 
Författarna valde att exkludera artiklar där titeln inte stämde överens med studiens 

syfte. De kvarvarande artiklarnas abstrakt lästes och även här exkluderades de 

artiklar som inte stämde överens med studiens syfte. Efter granskning av artiklarna 

uteslöts artiklar med låg vetenskaplig kvalitet. Artiklar gällande barn (under 18 år) 

och ej kommunicerbara patienter exkluderades. Artiklar som enbart handlade om 

omvårdnad utförd av läkare exkluderades. 

 

Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsförfattarna sökte artiklar tillsammans men även var för sig utifrån valda 

sökord. Artiklarna lästes och granskades var för sig och därefter läste 

uppsatsförfattarna varandras artiklar och tillsammans utfördes en sammanställning 

av artiklarnas huvudresultat. Vidare identifierades olika teman att belysa i 

resultatdelen. Vid sammanställningen av resultatdelen delade uppsatsförfattarna upp 

de olika delarna och skrev individuellt. Sedan lästes gemensamt de skrivna texterna 

och ändringar och tillägg genomfördes vid behov. 

 

Analys  
 
Vid analysen av utvalda artiklar användes Högskolan Dalarnas modifierade version 

av granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008). Granskningsmallarna bestod av frågor som tog upp de olika 

delarna av forskningsprocessen som titel, abstrakt, introduktion, metod, resultat, 

analys, diskussion, validitet, etiska aspekter och det kliniska värdet. Frågorna var av 

typen som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Olika poäng gav svar om kvaliteten på 

artikeln var låg, medelhög eller hög. De artiklar som bedömdes vara av kvaliteten 

medelhög eller hög sammanställdes i nedanstående tabell (tabell 2). Olika 

huvudteman samt underteman identifierades och låg till grund för rubrikerna i 

resultatet. 

 

Tabell 2 – Sammanställning av artiklar 
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Författare, 

År, 

Land 

Titel Syfte Design, 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Franzén C. 

Björnstig U. 

Jansson L. 

Stenlund H. 

Brulin C. 

2006 

Sverige 

Injured  road 

users´ 

experiences of 

care in the 

emergency 

department 

Att beskriva 

patienters 

uppfattning om 

kvaliteten av vården 

på en 

akutmottagning 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 565 Hög 

26 p 

Muntlin Å. 

Gunningberg M. 

Carlsson M. 

2005 

Sverige 

Patients‟ 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency  

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement 

Att identifiera 

patienters 

uppfattningar om 

vårdkvaliteten på en 

akutmottagning 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 200 Hög 

28 p 

Frank C. 

Asp M. 

Dahlberg K. 

2008 

Sverige 

Patient 

participation in 

emergency care – 

A 

phenomenographi

c study based on 

patients„ lived 

experience 

Att beskriva 

patienters olika 

uppfattningar om 

delaktighet på en 

akutmottagning 

Kvalitativ 

Intervjuer med 

öppna frågor 

n = 9 Hög 

21 p 

Hawley M. P. 

2000 

Kanada 

 

Nurse comforting 

strategies: 

Perceptions of 

Emergency 

Department 

Patients 

Att undersöka vilka 

sjuksköterskestrate

gier patienter 

uppfattar som bra 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 14 Hög 

23 p 

Göransson K. E. 

von Rosen A. 

2009 

Sverige 

Patient 

experience of the 

triage encounter 

in a Swedish 

emergency 

department 

Att studera 

patienters 

upplevelser av 

mötet med 

triagesköterskan 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 146 Hög 

26 p 



10 
 

Jennings N. 

Lee G. 

Chao K. 

Keating S. 

2009 

Australien 

A survey of 

patient 

satisfaction  in a 

metropolitan 

Emergency 

Department: 

Comparing nurse 

practioners and 

emergency 

physicans 

Att undersöka 

patientens 

tillfredsställelse av 

vården på en 

akutmottagning, 

jämförelse mellan 

sjuksköterskor och 

läkare 

Kvantitativ 

Enkätundersäk

ning 

n= 202 Medel 

18 p 

 

 

 

 

Larsson Kihlgren A. 

Nilsson M. 

Skovdahl K. 

Palmblad B. 

Wimo A. 

2004 

Sverige 

Older patients 

awaiting 

emergency 

department 

treatment 

Att beskriva äldre 

människors 

upplevelser av 

besöket på 

akutmottagningen 

Kvalitativ 

Observationer 

följt av 

intervjuer 

n= 20 Hög 

23 p 

Paavilainen E. 

Salminen-Tuomaala 

M. 

Kurikka S. 

Paussu P. 

2009 

Finland 

Experiences of 

counselling in the 

emergency 

department during 

the waiting period: 

Importance of 

family 

participation 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av 

rådgivning och 

familjenärvaro 

under väntetiden på 

akutmottagning 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 107 Hög 

24 p 

Watson T. W. 

Marshall E. S. 

Fosbinder D. 

1999 

USA 

Elderly patients 

perceptions of 

care in the 

emergency 

department 

Att beskriva äldre 

personers 

upplevelser av 

vården på en 

akutmottagning 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 12 Medel 

19 p 

Nyström M. 

Nydén K. 

Petersson M. 

2003 

Sverige 

Being a non-

urgent patient in 

an emergency 

care unit – a strive 

to maintain 

personal integrity 

Att analysera och 

beskriva 

upplevelser av att 

vara en icke-

brådskande patient 

på akutmottagning 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 11 Hög 

21 p 
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Nerny P. M. 

Chin M. H. 

Jin L. 

Karrison T. G. 

Walter J. 

Muliken R. 

Miller A. 

Hayley C. D. 

Friedermann P. D. 

2001 

USA 

Factors 

associated with 

older patients‟ 

satisfaction with 

care in an inner 

city emergency 

department 

Att uppskatta äldre 

patienters 

belåtenhet med 

vården på 

akutmottagning 

samt vilka faktorer 

som påverkar detta 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 778 Medel 

21 p 

Stuart P. J. 

Parker S. 

Rogers M. 

2003 

Australien 

Giving a voice to 

the community: A 

qualitative study 

of consumer 

expectations for 

the emergency 

department 

Att identifiera 

konsumenternas 

åsikter om 

akutmottagning 

Kvalitativ 

Samtal i 

fokusgrupper 

n= 10 

grupper, 

98 

deltagare 

samt en 

grupp med 

okänt antal 

Medel 

18 p 

Nga Han Chan J. 

Chau J. 

2004 

Hong-Kong 

Patient 

satisfaction with 

triage nursing 

care in Hong-

Kong 

Att undersöka 

samband mellan 

patienters 

tillfredsställelse med 

vården och triage 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 56 Hög 

26 p 

Nayeri D. N. 

Aghajani M. 

2010 

Iran 

Patients‟ privacy 

and satisfaction  

in the emergency 

department: A 

descriptive 

analythical study 

Att undersöka hur 

akutmottagningens 

personal 

respekterar 

patientens 

konfidentialitet samt 

patientens 

belåtenhet med 

detta 

Kvantitativ 

Enkätundersök

ning 

n= 360 Hög 

24 p 

Nydén K. 

Petersson M. 

Nyström M. 

2003 

Sverige 

Unsatisfied basic 

needs of older 

patients in 

emergency care 

environments – 

obstacles to an 

active role in 

decisionmaking 

Att analysera äldre 

personers 

grundläggande 

behov i 

akutvårdsmiljö 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 7 Hög 

22 p 
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Lyons I. 

Paterson R. 

2009 

Storbritannien 

Experiences of 

older people in 

emergency care 

settings 

Att förklara aspekter 

från akutsjukvård 

som är viktiga för att 

äldre patienter ska 

uppleva belåtenhet 

med vården 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 20 Hög 

23 p 

 

 

 

 

 

 

Wellstood K. 

Wilson K. 

Eyles J. 

2005  

Kanada 

“Unless you went 

in with your head 

under your arm”: 

patient 

perceptions of  

emergency room 

visits 

Att undersöka 

patienters 

uppfattningar av 

deras besök på 

akutmottagning 

Kvalitativ 

Intervjuer 

n= 37 Medel 

19 p 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etiska aspekter 
 
Vid urvalet av artiklar till litteraturstudien togs hänsyn till om valda artiklar var etiskt 

godkända. Resultatet i studien återgavs sanningsenligt utan att kopieras. Vid 

återspegling av resultat direkt taget ur den studerade artikeln genomfördes detta 

med hjälp av citat. 

 

RESULTAT 
 
Sammanfattningsvis inkluderades 17 artiklar från följande länder: Sverige (n=7), 

Kanada (n=2), Australien (n=2), Storbritannien (n=1), Finland (n=1), USA (n=2), 

Hong-Kong (n=1) och Iran (n=1). Nio av artiklarna var kvalitativa och åtta var 

kvantitativa. Resultatet presenteras i löpande text under följande huvudteman: 

Vårdmiljö, Fysiologiska behov, Information, Delaktighet, Bemötande samt Trygghet. 

Underteman presenteras under några av ovanstående huvudteman. 
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Patienters upplevelser av omvårdnaden vid besök på en akutmottagning 
 

Vårdmiljö 
 
Miljön på en akutmottagning var mycket viktig eftersom det ofta var långa väntetider. 

Patienten låg eller satt ofta och väntade på en brits eller en stol och tiden som 

spenderades i väntrum eller korridor präglades av brist på konfidentialitet. Patienten 

kunde också få vänta i ett undersökningsrum med vita väggar och starkt ljus. 

Sängarna på dessa rum upplevdes som mycket hårda och obekväma, många 

patienter klagade på ryggsmärtor (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & 

Wimo, 2004). Detta framkom även i ytterligare en studie där patienterna upplevde att 

sängarna var för hårda. Det kändes omöjligt att hitta en position i sängen som var 

bekväm (Nydén, Petersson & Nyström, 2003). Väntrummet var ett vanligt 

förekommande ämne hos de patienter som intervjuades. Det ansågs vara en 

obekväm plats att vänta på under långa perioder och det kunde också upplevas som 

skrämmande, speciellt för äldre personer. Det betonades att väntrummen borde 

innehålla resurser för föräldrar och deras barn samt göras mer välkomnande så att 

patienter och anhöriga kände sig trygga (Stuart, Parker & Rogers, 2003). Även i en 

annan studie betonades den fysiska miljön patienten vistades i under väntetiden. 

Resultaten skiljer sig dock då majoriteten av patienterna i denna studie var nöjda 

med väntrummet. De flesta upplevde väntrummet som rofyllt. Det fanns signifikant 

skillnad mellan förstagångsbesökare och personer som besökt akutmottagningen 

innan. De som besökte den för första gången upplevde platsen som mer rofylld än 

de som hade varit där förut. Signifikant skillnad sågs även mellan män och kvinnor 

då männen upplevde platsen som mer rofylld än kvinnorna (Paavilainen, Salminen-

Tuomaala, Kurikka & Paussu, 2009). 

 

Konfidentialitet 
 
Att sekretessen bevarades var mycket viktigt när patienten bedömdes av en 

triagesjuksköterska, när undersökningen skedde och när information gavs av 

sjuksköterskor och läkare (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). På en 

akutmottagning intervjuades 146 patienter och då framkom att 75 procent av 

patienterna ansåg att sjuksköterskan tog hänsyn och visade respekt för deras 

personliga integritet vid samtal i väntrummet (Göransson & von Rosen, 2010).  
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Patienter upplevde att ett viktigt problem var brister i konfidentialitet vid reception- 

och triageområdet. På det studerade sjukhuset satt triagesjuksköterskan innanför en 

glasruta och patienterna upplevde det som en mur mellan dem och sjuksköterskan. 

En av de intervjuade uttalade att ”jag tycker inte om det tjocka glaset du pratar 

igenom, alla andra på sjukhuset kan höra din ensak” (Stuart et al., s 372, 2003). 

Patienter upplevde det som otrevligt att tala om sitt tillstånd när det fanns risk att 

andra patienter kunde höra dem. Det ansågs inte vara till hjälp att sjuksköterskorna 

drog för draperier för att göra det mer privat (Paavilainen et al., 2009). Detta 

påvisades i en annan studie där det framkom sig att konfidentialiteten bevarades 

bättre inom ”stängda väggar” än om det drogs för gardiner. Det framkom även ett 

signifikant samband mellan var patientens säng var placerad i rummet och hur 

bevarandet av konfidentialiteten uppfattades (Nayeri & Aghajani, 2010). 

 

Fysiologiska behov 
 
Under väntetiden ansågs det av vissa patienter viktigt att bli erbjuden något att äta 

eller dricka (Nydén et al., 2003). I en studie ansåg ungefär en femtedel av de 

intervjuade patienterna (n=200) att det var ett problem att de inte hade tillgång till 

något att dricka under väntetiden på akutmottagningen (Muntlin et al., 2006). 

Patienterna hade ofta inte ätit på flera timmar när de kom till akutmottagningen och 

många var törstiga och hungriga (Larsson Kihlgren et al., 2004).  

 

Upplevelsen av att vårdpersonalen gjorde allt de kunde för att minska patientens 

smärta stod i starkt samband med hur nöjd patienten var med omvårdnaden 

(Nerney, Chin, Jin, Karrison, Walter, Mulliken et al., 2001). Klagomål förekom 

angående att väntetiden innan smärtlindring var för lång (Nydén et al., 2003). I en 

studie ansåg ungefär en femtedel av de intervjuade patienterna att de inte fått fullgod 

smärtlindring på akutmottagningen (Muntlin et al., 2006). Patienter var ofta rädda att 

de inte skulle få smärtlindring om de kom att behöva det. Många blev trötta och led 

av smärtan. Smärtan bemästrades dock oftast, förutom den smärta som orsakades 

av att ligga och vänta på en hård brits (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

 

Patienterna upplevde sjuksköterskans omvårdnad som positiv om hon var 

uppmärksam och omtänksam. Exempelvis när hon visade att hon var medveten om 
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att patienten var hungrig, törstig eller behövde smärtlindring (Larsson Kihlgren et al., 

2004). 

 

Information 
 
Väntetid 
 
Väntetiden var en viktig aspekt som påverkade upplevelsen av besöket på 

akutmottagningen (Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin, 2008; Larsson 

Kihlgren et al., 2004; Paavilainen et al., 2009; Watson, Marshall & Fosbinder, 1999) . 

Kvaliteten på omvårdnaden uppfattades som högre om det var kort väntetid innan 

undersökningen ägde rum (Franzén et al., 2008). Oavsett om väntetiden var lång 

eller kort visade det sig vara den absolut viktigaste aspekten för hur patienterna 

upplevde sitt besök på akutmottagningen. Det framkom att patienterna hade en 

önskan om att få information av sjuksköterskorna om väntetiden (Watson et al., 

1999). Det visade sig att de flesta patienterna tyckte att den långa väntan var en 

negativ aspekt för hur besöket på akutmottagningen upplevdes (Wellstood, Wilson & 

Eyles, 2005). Det kan jämföras med en studie av Paavilainen et al. (2009) där det 

framkom att själva väntetiden och information om uppskattad tid inte var det viktiga, 

utan det väsentliga var information om varför patienten fick vänta. Patienterna i 

denna studie upplevde att det var lättare att acceptera väntetiden om de visste varför 

de väntade (Paavilainen et al., 2009). Även i en annan studie uttrycktes att det inte 

var den långa väntan som var problemet utan att inte bli informerad om vad som 

skedde. Det saknades kontinuerlig information för patient och närstående under 

väntetiden (Stuart et al., 2003). När det fanns brister i informationen om väntetiden 

blev det ett problem för patienterna som inte vågade lämna sin plats för att 

exempelvis gå på toaletten eller ringa ett samtal. Patienterna blev då oroliga att de 

skulle missa läkaren eller viktig information om de inte befann sig på sin plats hela 

tiden. Misstron ökade bland patienterna i samband med lång väntetid och 

patienterna blev otåliga och irriterade när de väntade utan att veta orsaken till 

väntetiden (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

 

 I en studie genomförd på en svensk akutmottagning framkom att 30 procent av 

deltagarna (n=146) fick information om att de skulle få vänta på läkaren och endast 

22 procent av deltagarna blev informerade om att väntetiden berodde på triagenivån 
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(Göransson et al., 2010). Information av sjuksköterskan om att väntetiden berodde 

på triagenivån visade sig i en studie vara viktigt. Det framkom att patienter som blev 

triagerade som icke-brådskande patienter och lämnade ensamma i ett rum litade på 

sjuksköterskans bedömning. De blev tvungna att göra det för att inte rädslan skulle 

ta över. Väntetiden visade sig även vara en aspekt som påverkade närstående. 

Patienterna upplevde att då de var lämnade på ett rum för att vänta fick deras 

medföljande närstående agera som en sjuksköterska. Den närstående fick gå och 

fråga efter information samt bevaka patientens tillstånd på rummet (Nyström, Nydén 

& Petersson, 2003). I en studie var det klara budskapet att vårdpersonalen på 

akutmottagningen måste prioritera att hålla patienter med information om väntetider 

för medicinsk bedömning, oförutsedda förseningar, triagesystemet och 

inskrivningsprocessen (Stuart et al., 2003). 

 
Tillstånd och behandling 
 
Patienterna hade ett behov av att förstå vård och behandling samt vad som skulle 

hända med dem. Äldre personer som intervjuades vid besök på akutmottagningen 

visade sig ha ett behov av att förstå hur vårdprocessen såg ut och de ville ständigt 

bli uppdaterade om sitt tillstånd (Watson et al., 1999). Informationen och 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal på en akutmottagning präglades 

många gånger av en speciell vårdkultur, exempelvis användes mycket medicinska 

termer. När det medicinska språket dominerade kunde det leda till att personal och 

patient/närstående inte alltid förstod varandra (Larsson Kihlgren et al., 2004). Det var 

viktigt att sjuksköterskorna undvek medicinska termer utan att låta nedlåtande när de 

informerade patienten (Watson et al., 1999).  

 

 När patienten och vårdpersonalen inte förstod varandra och patienten inte fick 

information om varför en viss undersökning gjordes, uppstod en känsla av oro hos 

patienten. Patienterna behövde ofta uttrycka sin oro och försökte många gånger 

söka ögonkontakt med sjuksköterskorna för att få ställa sin fråga och få gehör för sin 

rädsla (Larsson Kihlgren et al., 2004). Rädslan hos patienterna berodde på många 

olika faktorer, exempelvis nämndes rädsla för diagnos, smärta eller rädsla för vad 

som skulle hända. En patient som inkom till akutmottagningen med mycket svåra 

smärtor efter en motorcykelolycka uttalade ”rädslan för vad de skulle göra med mig 

var värre än smärtan” (Hawley, s 449, 2000). Rädslan och oron lindrades genom 
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kontinuerlig information om vårdprocessen samt varför prover och undersökningar 

genomfördes (Watson et al., 1999). Även patienternas tillfredsställelse med besöket 

på akutmottagningen ökade när de gavs möjlighet att förstå och delta i 

vårdprocessen samt när de fick information om prover och undersökningar (Nerney 

et al., 2001). Detta kunde bekräftas av en annan studie där det visade sig att 

utebliven information ledde till att patienterna förväntade sig det värsta scenariot 

(Lyons & Paterson, 2009). En studie visade att omkring 20 procent av deltagarna 

(n=200) upplevde att information om diagnos och behandling uteblev. Patienterna 

påpekade även att de saknade information om egenvård och vilken läkare som var 

behjälplig för deras behov (Muntlin et al., 2006). Reslutat från en studie där 

patienternas tillfredsställelse undersökts och där sjuksköterskor och läkare jämförts 

visade att patienterna var mer tillfredsställda med sjuksköterskan gällande 

informationen. Framförallt angående information om egenvård i efterförloppet till den 

akuta sjukdomen eller skadan (Jennings, Lee, Chao & Keating, 2009).  

 

Trots att patient och närstående inte alltid förstod den medicinska informationen som 

de fick av vårdpersonalen upplevde de den ändå som positiv. De uppskattade 

vårdpersonalens medicinska kunskap då den skapade en känsla av förtroende 

(Larsson Kihlgren et al., 2004). Överlag visade det sig att patienterna var nöjda och 

tillfredsställda med den information de fått av sjuksköterskorna. Mer än hälften av 

patienterna var nöjda med information gällande sjukdomen, undersökningar, 

vårdprocessen och medicinering. Det visade sig finnas vissa skillnader i hur nöjda 

patienterna var med informationen beroende på bakgrundsvariabler. Gällande 

information om sjukdomen visade det sig att patienter äldre än femtio år var mer 

tillfredsställda med informationen än de patienter som var yngre än femtio år. 

Patienter som besökte akutmottagningen för första gången visade sig vara mer 

nöjda med informationen om undersökningar än de patienter som besökt 

akutmottagningen tidigare (Paavilainen et al., 2009).  

 

Delaktighet 
 
Patienterna såg på delaktighet som ett sätt att få känna sig bekräftade. De beskrev 

att de skulle vara nöjda om de fick kontakt med vårdpersonalen på 

akutmottagningen, om än bara en sparsam kontakt. Att vara delaktig innebar här att 
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bli bekräftad om och om igen. Patienterna ansåg att uppmärksamheten från 

vårdpersonalen var mycket riktad mot det medicinska. Det var när patienterna 

märkte att vårdpersonalen observerade dem, uppmärksammade deras behov och 

erbjöd hjälp som de själva tyckte att det deltog. De tyckte att de deltog om 

vårdpersonalen gav adekvat information om omständigheterna och om vad som 

pågick. I vissa fall kunde patienterna känna sig åsidosatta. De kände inte att de hade 

den kontakt med vårdpersonalen som de skulle vilja ha och detta gjorde dem 

frustrerade (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Detta skiljde sig från resultatet i en studie 

där sju äldre patienter intervjuades. Ingen av dessa patienter tog upp deltagandet i 

beslut kring sin egen vård och behandling. De tyckte att det var mycket viktigt att bli 

välinformerad men de hade ingen önskan att anses som en deltagare i diskussioner 

om sin egen vård (Nydén et al., 2003). 

 

Frank et al. (2009) identifierade tre olika strategier som kunde användas för att få 

chansen att delta. En strategi var att patienterna själva försökte påkalla personalens 

uppmärksamhet upprepade gånger i syfte att få känna sig delaktiga i vården. Om de 

visste vad som skulle hända upplevde de sig ha mer kontroll över situationen och på 

så vis mer delaktiga. Den andra strategin var att ta hjälp av en medföljande anhörig 

som kunde kontakta personalen och få information. Den sista strategin var mer 

drastisk än de andra. Här började patienten bli aggressiv och högljudd för att 

försäkra sig om att inte vara bortglömd. Patienterna ansåg att möjligheten till 

delaktighet i omvårdnaden var en kamp, där de själva var underlägsna. I denna 

studie fanns även en grupp som ansåg att de inte behövde anstränga sig alls. De 

hade tillgång till personalens uppmärksamhet och etablerade en relation där 

patienten själv var experten på sin egen omvårdnad. Patienterna kände att de fick 

förklara sitt problem och detta blev inte så tidskrävande när personalen fokuserade 

på det. Delaktigheten uppstod i de situationer då personalen var uppmärksam på 

patientens känslor som osäkerhet, oro och rädsla.  

 

I en studie där 778 patienter intervjuades ansåg 90 procent att de fick vara 

involverade i beslutsfattandet kring sin omvårdnad. Detta var en aspekt som sattes i 

starkt samband med att patienterna upplevde sig nöjda med vården på 

akutmottagningen (Nerney et al., 2001). 
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Bemötande 
 
I en studie som gjordes på en akutmottagning var interaktionen mellan patienten och 

vårdpersonalen det ämne som togs upp flest gånger. Majoriteten av de intervjuade 

(n=12) delade positiva uppfattningar då de bemötts med vänlighet och effektivitet på 

akutmottagningen. Patienterna upplevde att de blev behandlade som individer och 

inte som en i mängden (Watson et al., 1999). 

 

Äldre patienter som besökte akutmottagningen hade en önskan om att få något sorts 

känslomässigt band mellan sig och sjuksköterskan. De ville känna sig som lämpliga 

patienter att befinna sig på akutmottagningen. Att bli bemött med vänlighet och 

respekt var viktigt för att bevara patientens integritet (Nydén, 2003). Vid triagemötet 

på akutmottagningen upplevde patienterna bemötandet som mycket positivt. Nästan 

95 procent av de tillfrågade (n=146) kände att triagesjuksköterskan lyssnade på dem 

fullt ut och tog dem på allvar. Över 95 procent av de tillfrågade upplevde att de blev 

respektfullt och hänsynsfullt bemötta (Göransson et al., 2010). Även i en annan 

studie där mötet med läkare på akutmottagningen jämfördes med mötet med 

sjuksköterskan på akutmottagningen var patienterna nöjda med sjuksköterskans 

bemötande. Sjuksköterskan uppfattades som intresserad av patienten (Jennings et 

al., 2009). I ett annat resultat tyckte många av patienterna att sjuksköterskan skulle 

ha varit mer uppmärksam. Patienter upplevde att sjuksköterskorna verkade för 

upptagna av att prata med varandra för att ha tid att prata med dem (Chan & Chau, 

2005). 

 

Trygghet 
 
Känslan av trygghet var viktig för patienterna. När sjuksköterskan var närvarande 

och brydde sig om patienterna upplevde de sig lugnare och de kände att de inte var 

ensamma. Sjuksköterskorna använde små gester, som att hålla handen eller lägga 

en blöt handduk i pannan för nedkylning, något som patienterna uttryckte som 

väldigt värdefullt. Dessa små gester bidrog till trygghetskänslan och hjälpte 

patienterna att känna sig lugna och trygga i situationen. Sjuksköterskorna i denna 

studie arbetade ofta med fokus på psykiska och känslomässiga aspekter hos 

patienten. De försökte hjälpa patienten att hantera sin situation vilket resulterade i att 

patienterna upplevde sig mindre oroliga, mindre nervösa, mer avslappande och de 
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kände sig säkrare, vilket skapade en känsla av att de hade förmågan att behärska 

det okända (Hawley, 2000). I en studie fann författarna att vistelsen i sjukhusmiljön 

ingav en trygghet i sig, framförallt äldre patienter uttryckte detta. De litade på att 

deras behov som toalettbesök och smärtlindring skulle tillgodoses samt att de skulle 

få nödvändig uppmärksamhet om deras tillstånd försämrades. Patienterna i studien 

uttryckte inga önskemål om att få ge uttryck för sina existentiella funderingar. Om de 

hade frågor eller var oroliga och fick ofullständiga svar så ansåg de äldre patienterna 

att de kunde förstå sjuksköterskan och att hon var ursäktad då de visste att hon var 

upptagen och hade mycket annat att göra. Det visade sig att äldre patienter föredrog 

att vänta på undersökning och vidare behandling i korridoren istället för på ett rum, 

då de upplevde det som skrämmande att blir lämnad ensam i ett rum för att vänta i 

flera timmar (Nydén et al., 2003).  

 
Familj och närstående 
 
Att ha en närstående/familjemedlem med sig vid akutmottagningsbesöket var viktigt 

för patientens trygghet (Hawley, 2000). 75 procent av deltagarna (n=107) i en studie 

belyste vikten av att ha en närstående med sig vid akutmottagningsbesöket. 48 

procent önskade att även deras närstående fick ta del av information gällande 

vården medan 52 procent inte upplevde det som viktigt (Paavilainen et al., 2009). I 

en annan studie framkom att när även den närstående blev informerad om 

vårdprocessen upplevde patienten att även dennes behov av delaktighet blev 

tillfredställt vilket patienten ansåg som viktigt (Hawley, 2000). Det framkom skillnader 

i hur mycket rådgivning patienterna hade behov av beroende på om de besökte 

akutmottagningen själv eller i sällskap med en närstående. De patienter som hade 

en närstående med sig upplevde sig mer nöjda med rådgivningen och kände att de 

främjade deras delaktighet i omvårdnaden. De patienter som var på 

akutmottagningen ensamma var i behov av mer omfattande rådgivning (Paavilainen 

et al., 2009). Det visade sig att patienter som inte uppskattade att vara ensamma 

och som var oroliga att bli lämnade upplevde det mycket värdefullt och hjälpsamt att 

ha en närstående med sig under akutmottagningsbesöket (Hawley, 2000). 

Betydelsen av anhörigas eller andra närståendes stöd i strävan att kunna delta 

belystes av Paavilainen et al. (2009). Patienter som inkom till en akutmottagning 

med en anhörig jämfördes med patienter som inkom ensamma. Signifikant skillnad 

sågs avseende att de som hade en anhörig med sig var mer nöjda med 
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informationen de fick och de kände att informationen hjälpte dem att stärka sin 

känsla av delaktighet. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka upplevelser patienter hade av 

omvårdnaden vid besök på en akutmottagning. Det funna resultatet har strukturerats 

upp i följande huvudteman: Vårdmiljö, Fysiologiska behov, Information, Delaktighet, 

Bemötande samt Trygghet. 

 

Miljön i väntrummet visade sig vara mycket viktig eftersom det vanligtvis var långa 

väntetider (Larsson Kihlgren et al., 2004; Stuart et al., 2003). Bristen på 

konfidentialitet ansågs vara ett problem i framförallt reception- och triageområdet 

(Stuart et al., 2003). Det upplevdes otrevligt att tala om sitt sjukdomstillstånd då det 

fanns risk att övriga sjukhusbesökare kunde höra vad som sades (Paavilainen et al., 

2009). Upplevelsen av att vårdpersonalen gjorde det de kunde för att lindra 

patientens smärta stod i starkt samband med hur tillfredsställd patienten var med 

omvårdnaden (Nerney et al., 2001). Väntetiden var en viktig aspekt för upplevelsen 

av besöket på akutmottagning (Franzén et al., 2008; Larsson Kihlgren et al., 2004; 

Paavilainen et al., 2009; Watson et al., 1999). Lång väntetid upplevdes negativt 

(Wellstood et al., 2005). Dock framkom att det ofta inte var väntetiden i sig som var 

problemet utan att inte veta vad väntetiden berodde på (Paavilainen et al., 2009). 

När patienter inte fick information om varför olika åtgärder utfördes kunde oro uppstå 

(Larsson Kihlgren et al., 2004). Oron kunde lindras genom fortlöpande information 

om vårdprocessen samt varför åtgärder eller undersökningar genomfördes (Watson 

et al., 1999). Missförstånd kunde uppstå när språket var för medicinskt men detta 

skapade ändå en känsla av förtroende då vårdpersonalen upplevdes som kompetent 

(Larsson Kihlgren et al., 2004). Delaktighet i sin egen omvårdnad var en aspekt som 

stod i nära samband med patienternas tillfredsställelse med omvårdnaden på 

akutmottagningen (Nerney et al., 2001). Majoriteten av patienterna ansåg att de blivit 

bemötta med hänsyn och respekt på akutmottagningen (Göransson et al., 2010; 
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Watson et al., 1999). Känslan av trygghet var viktig för patienterna. En närvarande 

sjuksköterska som brydde sig om sin patient gjorde att denne kände sig lugn. Även 

en anhörigs eller närståendes närvaro var viktig för tryggheten vid 

akutmottagningsbesöket (Hawley, 2000; Paavilainen, 2009). Sjukhusmiljön i sig 

ingav en känsla av trygghet då patienterna litade på att deras behov skulle 

tillgodoses (Nydén et al., 2003). 

 

Resultatdiskussion 

 

Väntetiden var en aspekt som hade stor påverkan på upplevelsen av besöket på 

akutmottagningen (Franzén et al., 2008; Larsson Kihlgren et al., 2004; Paavilainen et 

al., 2009; Watson et al., 1999). I studien av Paavilainen et al. (2009) samt Stuart et 

al. (2003) framkom att patienterna inte upplevde själva väntetiden som negativ utan 

det faktum att de inte fick information om varför de väntade. Vanligen används ett 

triagesystem för bedömning av turordningen när en patient kommer till 

akutmottagningen. Det är av stor vikt att patienten får förståelse för detta system och 

blir informerad om väntetid och turordning (Göransson et al., 2008). Väntetiden var 

ett ofta diskuterat ämne som ofta förekom i det funna materialet. Uppsatsförfattarna 

anser att det är av stor betydelse att patienter som ofta är främmande med 

sjukvårdssystemet får adekvat information när de anländer till akutmottagningen. 

Informationen om varför det är väntetid är betydelsefullt då det hjälper patienten att 

behålla en känsla av kontroll. Situationen kan upplevas mer svårhanterad om 

patienten känner att han eller hon förlorat kontrollen över vad som händer. 

 

Dåligt fungerande kommunikation var en orsak till att patienters säkerhet och 

tillfredsställelse blev bristfällig (Pytel et al., 2009). På en akutmottagning präglades 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal av en speciell vårdkultur där 

många medicinska termer användes. När det medicinska språket dominerade kunde 

det leda till missförstånd mellan patient och vårdpersonal (Watson et al., 1999). När 

missförstånd uppstod och patienten inte förstod skapades en känsla av oro (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Oron lindrades genom fortlöpande information om 

vårdprocessen och varför prover/undersökningar genomfördes (Watson et al., 1999). 

Uppsatsförfattarna vill understryka att det alltid bör ses som en självklarhet att 

information ges till patienter om varför och hur olika procedurer utförs. Då det 
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handlar om patientens omvårdnad och patientens kropp anser uppsatsförfattarna att 

patienten ska ha den information som krävs för att kunna följa med i vårdprocessen. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska patienten och dess närstående både få 

information om och göras delaktiga i vården (SOSFS 2005:12).  Dahlberg (2003) 

menar att den otrygghet som kan uppstå när en patient inte får tillräcklig information 

har en stark koppling till vårdlidande. Även uppsatsförfattarna tror att ett vårdlidande 

kan uppstå om patienten blir lämnad utanför och inte förstår vad som sker. En väl 

fungerande kommunikation är avgörande på en akutmottagning, där det går snabbt 

och det som patient kan vara svårt att hänga med.  

 

Enligt Larsson et al. (2007) kan motivationen till behandling öka om patienten deltar 

aktivt. Vidare kan detta ge bättre behandlingsresultat samt ökad tillfredsställelse med 

den mottagna vården. Nerney et al. (2001) fann att av 778 patienter som 

intervjuades vid en akutmottagning ansåg 90 procent att de fick möjlighet att vara 

delaktiga. Detta visade på ett starkt samband med tillfredsställelsen med 

omvårdnaden. Frank et al. (2009) beskriver å andra sidan att patienterna upplevde 

det som en kamp att få delta i sin egen vård. Uppsatsförfattarna anser att det inte 

ska behöva vara en kamp för patienten att få delta. Precis som information om 

väntetiden är aktivt deltagande något som kan påverka känslan av kontroll, vilket 

även här skulle kunna göra situationen mer lätthanterlig. Då delaktigheten visade sig 

vara starkt sammankopplad med hur nöjd patienten var med omvårdnaden anser 

uppsatsförfattarna att det är av stor betydelse att patienten ges möjlighet att delta.  

 

Resultaten skiljde sig i en studie där sju äldre patienter intervjuades. Ingen av dessa 

patienter hade någon önskan att få delta aktivt i sin egen omvårdnad (Nydén et al., 

2003). Vidare utifrån detta anser uppsatsförfattarna att alla ska ges möjligheten att 

delta i omvårdnaden dock ska även möjligheten att avstå från aktivt deltagande 

finnas. I vissa situationer kan det vara skönt att lämna över beslut till någon annan. 

Exempelvis tror uppsatsförfattarna att detta kan vara fallet då en patient är svårt sjuk 

eller skadad. 

 

Uppsatsförfattarna anser att möjligheten till deltagande i den egna omvårdnaden 

måste skapas även i de korta möten som ofta sker på en akutmottagning. Det krävs 
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att sjuksköterskan kommunicerar med patienten och involverar denne i 

omvårdnaden. 

 

Akutmottagningen är av naturliga skäl en stressig miljö (Cooke et al., 2007) och den 

beskrivs som en plats präglad av tidspress. För att lyckas i mötet med patienten är 

kommunikationen då essentiell (Wiman et al., 2007). 

I studien av Nerney et al. (2001) kände patienterna att när vårdpersonalen 

fokuserade på samtalet med patienten och denne fick förklara sitt problem behövde 

det inte vara något som tog lång tid i anspråk. Uppsatsförfattarna har insikt i 

akutmottagningens stressiga miljö men anser att mötet med patienten bör prioriteras, 

då det inte behöver vara tidskrävande att skapa ett gott möte med patienten. Om 

sjuksköterskan tar sig tid att skapa ett gott första möte med patienten kan det minska 

patientens oro under det fortsatta akutmottagningsbesöket.  

 

Känslan av att uppleva trygghet under besöket på akutmottagningen var en 

betydelsefull aspekt för patienterna. När sjuksköterskan var närvarande och brydde 

sig om patienten upplevde de sig lugnare. Sjuksköterskorna försökte hjälpa 

patienten att hantera situationen, något som resulterade i mindre oroliga och 

nervösa patienter (Hawley, 2000). Enligt Travelbees omvårdnadsmodell var det 

främsta målet för omvårdnad att hjälpa de sjuka och lidande att finna mening med 

sin tillvaro. Individen sattes i centrum och central var kommunikationens betydelse 

för att kunna skapa en relation mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000). 

Patienter upplevde det positivt att de på akutmottagningen blev behandlade som 

individer och inte som en i mängden (Watson et al, 1999). Uppsatsförfattarna tror att 

akutmottagningen är en plats många personer förknippar med rädsla och otrygghet, 

en plats de besöker endast vid akut sjukdom eller i samband med olyckor. Om 

patienten skadas eller plötsligt insjuknar blir det ett uppbrott i vardagen, något som 

kan skapa rädsla och otrygghet hos patienten. Relaterat till resultatet anser 

uppsatsförfattarna att sjuksköterskan på en akutmottagning har en mycket viktig 

uppgift i att hjälpa patienten att hantera situationen. Sjuksköterskan kan vara ett stöd 

i att finna mening och på så vis stärka känslan av trygghet vilket kan underlätta 

vårdprocessen. Uppsatsförfattarna tror att tryggheten kan öka om patienten känner 

sig sedd av sjuksköterskan samt att hon bekräftar känslan av att patienten är en 

individ. Känslan av trygghet kan förstärkas om patienten har någon med sig 
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exempelvis en anhörig. Uppsatsförfattarnas åsikt styrks av funna resultat som visade 

att närvaron av en närstående vid akutmottagningsbesöket var viktig (Hawley, 2000; 

Paavilainen et al., 2009). 

 
Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturstudie har utformats. Enligt Polit och Beck (2008) innebär 

detta att genomföra en sammanställning av redan utförda studier inom ett ämne. 

Uppsatsförfattarna anser att metoden har gjort det möjligt att svara på studiens syfte. 

 

 Antal valda vetenskapliga artiklar var 17 stycken, varav nio kvalitativa och åtta 

kvantitativa. 16 av artiklarna var publicerade mellan åren 2000-2010. Utöver dessa 

16 artiklar valde uppsatsförfattarna att inkludera en artikel publicerad år 1999. Trots 

årtalet ansåg uppsatsförfattarna att denna artikel tillförde värdefull kunskap till 

resultatet. Även om denna studies fokus var upplevelser har åtta kvantitativa artiklar 

valts ut då de beskrev upplevelser, om än inte lika djupgående som de kvalitativa 

artiklarna. En fördel med att använda både kvalitativa och kvantitativa studier kan 

vara möjligheten till en bredare bild av det valda ämnet. I de kvantitativa studierna 

kommer fler personers åsikter fram. Detta ansåg uppsatsförfattarna kunde stärka 

litteraturstudiens resultat. 

 

Använda sökord var consumer, emergency department, encounter, nurse, nursing 

care, patients, patient experience, patient experiences, patient perspective, patient 

satisfaction, perceptions och satisfaction. Vidare har sökningar skett manuellt med 

hjälp av referenser från funna studier.  

 

En svaghet kan vara att genom val av databaser, sökmotorer och sökord kan annat 

relevant material ha missats. Med hjälp av de valda sökorden fann dock författarna 

relevant litteratur att använda i resultatet. Därför ansåg författarna att sökorden som 

använts varit relevanta för att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställningar. 

Ytterligare en begränsning kan ha varit att endast artiklar tillgängliga i kostnadsfri 

fulltext valdes ut. Vidare kan material ha missats på grund av begränsningar i 

uppsatsförfattarnas engelska språkförståelse. 
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Artikelgranskning genomfördes med hjälp av modifierade granskningsmallar utifrån 

Forsberg och Wengström (2008) samt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Med 

hjälp av granskningsmallarna anser uppsatsförfattarna att en bild av artiklarnas 

kvalitet framkom, trots bristande erfarenhet hos uppsatsförfattarna. Bedömningarna 

kan ha påverkats av uppsatsförfattarnas bristande erfarenhet gällande 

artikelgranskning. Artiklarna granskades av båda författarna och lästes upprepade 

gånger. Polit och Beck (2008) anger att den text som läses upprepade gånger av 

olika personer ger högre trovärdighet då egna tolkningar av texten minskar. 

 

Mycket av det funna materialet var studier genomförda i Sverige. Efter 

kvalitetsgranskning har samtliga av dessa artiklar varit av hög vetenskaplig kvalitet. 

Uppsatsförfattarna ser det som positivt att sju av artiklarna presenterade svenska 

studier då det styrker generaliserbarheten till den svenska akutmottagningsvården. 

Uppsatsförfattarna fann dock att resultaten inte skiljde sig nämnvärt beroende på 

nationalitet och kultur.  

 

Slutsats 

 

Fortlöpande information om väntetid, varför undersökningar utförs och 

behandlingstrategier bör vara en prioriterad omvårdnadsåtgärd vid en 

akutmottagning. I denna litteraturstudie framkom att adekvat information till patient 

och närstående hjälpte patienten att acceptera väntetiden, förstå undersökning och 

behandling samt känna sig delaktig. Det var viktigt att patienten fick känna sig sedd 

och bekräftad av sjuksköterskan samt att det fanns en fungerande kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient. Detta för att öka patientens känsla av trygghet 

under besöket på akutmottagningen. I klinisk praxis anser uppsatsförfattarna att det 

är betydelsefullt att sjuksköterskan beaktar vikten av god information och 

kommunikation även i stressiga och akuta möten. Genom föreliggande 

litteraturstudie kan betydelsen av detta uppmärksammas av sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal. 

 
Förslag till vidare forskning 
 
Uppsatsförfattarna föreslår en kvalitativ intervjustudie där syftet är att jämföra 

patienters och sjuksköterskors upplevelser av möten på en akutmottagning. Detta för 
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att undersöka hur patienten och sjuksköterskan upplevt samma möte och få kunskap 

om hur deras uppfattningar skiljer sig. Finns det något som patienten anser 

betydelsefullt i mötet som sjuksköterskan inte ser? 
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