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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att ur ett patientperspektiv, belysa upplevelser av möten 

mellan patient, sjuksköterskan och vården på akutmottagningen. Data till litteraturstudien 

insamlades via databaserna Cinahl och studiens resultat bygger på 11 artiklar från tre länder 

som publicerats år 2000-2010. Resultatet i litteraturstudien visade att sex faktorer återkom; 

Respekt, kommunikation, kunskap och kompetens, tillgänglighet, helhet, och kontinuitet. 

Resultatet visade att patienter upplever en bristande respekt från vårdpersonal. 

Kommunikationen uppgavs ofta bristfällig eller inriktad på, för patienten icke relevanta saker. 

Många patienter upplevde kommunikationen som en envägsdialog. Patienter uppgav att 

kunskap och kompetens samt bemötande med emotionell omsorg i gav en god relation till 

vårdpersonal. Brist på resurser ansåg många patienter ledde till en minskad tillgänglighet av 

vård- och omsorg samt att patienter inte får hjälp i den utsträckning de anser sig ha rätt till. 

Patienternas helhetsupplevelse av vården visade på en kombination mellan väntetid, 

information, kompetens samt förståelse där missnöje ledde till upplevelsen av sjuksköterskans 

kompetens och vården i helhet som mindre tillfredsställande. Kontinuitet för patienterna var 

viktig för att ge en trygghet och förtroende att kunna söka vård igen vid behov.  

Slutsatsen är att patienter vill bli sedda som individer, bli respekterade och få relevant 

information i mötet med akutsjukvården. 
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Abstract 

 

The purpose of this literary study was to illustrate experiences, from a patient perspective, 

during a visit to the Emergency Room. The data for this literary study was collected through 

the data base Cinahl. The study’s result is based on 11 different articles studied, from three 

different countries. The articles published between the years 2000-2010. The results of the 

study reveal six recurring aspects; respect, communication, knowledge and competence, 

availability, entirety and continuity. The result shows that patients experience a lack of respect 

from hospital staff. The communication was frequently depicted as insufficient or focused on, 

from the patient’s perspective, irrelevant aspects. Many patients perceived the communication 

as a “one-way-communication”. Patients stated that knowledge and competence combined 

with an approach with emotional care created a good relation with the hospital staff. Lack of 

resources stated many patients resulted in a reduced availability to treatment and care, when 

the patients do not receive the required level of help that they perceive themselves to be 

entitled to. The entirety experience of the visit at the Emergency Room by the patients was a 

combination of waiting time, information, competence and understanding where 

dissatisfaction often judge the nurse’s competence and the treatment and care in its entirety as 

less satisfying. Continuity for the patients was important in order to give security and 

confidence to seek treatment again when required. The conclusion is that patients wants to be 

seen as an individuals, be respected and receive relevant information in the meeting with 

emergency medical services. 
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1. Introduktion  
 
1.1 Akutmottagningen 

Att vårdas på akutmottagning skiljer sig från att vårdas på vanlig avdelning. Tanken är att 

akutmottagningen ska fungera som en sluss till andra instanser och kräver därmed rätt 

bedömning för att minska lidandet för patienten och öka flödet (Muntlin, 2009). På 

akutmottagningen jobbar flera yrkeskategorier både undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare som tillsammans ska samverka som ett team i vårdmötet med patienten (Andrén-

Sandberg, 2005). Till akutmottagningen kommer en stor variation av människor. Att ta hand 

om detta breda spektrum av patienter på ett adekvat och tillfredställande sätt är en stor 

utmaning för sjukvården (SBU, 2010). Det stora patientflödet innefattar bl.a. sjukdomar, 

akuta olyckor och psykiska tillstånd där alla tillstånd kräver särskilda krav på säkra rutiner 

(Sheehy 1998, Socialstyrelsen, 2005). De flesta patienter som söker vård på en 

akutmottagning har gemensam känsla av oro för sin hälsa och upplever att de behöver snabb 

bedömning och hjälp (SBU, 2010). Med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdom. 

Akuta sjukdomar eller försämring i kroniska sjukdomar är vanliga orsaker till att många äldre 

söker vård på akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2005). En mindre andel patienter är svårt 

sjuka och behöver omedelbar hjälp men majoriteten har inte samma behov av omgående vård. 

Dock är, som tidigare nämnt majoriteten av sökande till akutmottagningen av icke brådskande 

karaktär (SBU, 2010). Oavsett kontaktorsak är besöket på akuten oftast det första mötet 

patienten har med vården. Långa väntetider, brist på information från sjukvårdspersonal gör 

att patienter inte alltid är nöjda med akutmottagningen (Muntlin, 2009). Patienter som söker 

akut vård ser oftast sina egna problem och behov som störst och utan rätt bemötande och 

information uppstår problem när andra patienter får snabbare hjälp (Wikström, 2006). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården inte bara byggas på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet utanpatientens trygghet, kontinuitet och säkerhet ska 

tillgodoses. Likaså så är en god relation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal av 

största vikt. Patienter med störst behov av hjälp är även de som enligt lag ska ha vård först 

(Socialstyrelsen, 1982).  

 

1.2 Triage 

Triage är hämtat från franskan och betyder att välja ut. På akutmottagningar i Sverige används 

främst tre olika varianter av triage men alla tre har dock samma grundkoncept och mål - 

patientsäkerhet och patientflöde på bästa sätt (SBU, 2010). Triage anses vara en förutsägbar 

skala för hur utgången blir för patienter som söker vård på akutmottagningen och får en prio 1 



    

bedömning. Där de antingen blir inlagda på avdelning, får IVA vård eller avlider. Effekterna 

av skalan är inte lika förutsägbara vid en mellan eller låg triagering (Ruger-Prah., Lewis & 

Richter, 2007). Inom akutsjukvården är sorteringen av patienter utifrån medicinsk 

angelägenhetsgrad kärnan i verksamheten där erfarna sjuksköterskor prioriterar vårdbehovet 

hos de vårdsökande, vilka behöver hjälp omgående och vilka kan vänta Livshotande skador 

har naturligtvis förtur, därefter rangordnas patienterna efter vårdbehov, allvarlighetsgrad och 

allmäntillstånd (Wikström, 2006). Det kan handla om livshotande tillstånd till åkommor som 

inte försämras under ett par timmars väntan eller tillstånd som inte är ett hot mot patienters 

säkerhet (SBU, 2010). För att snabbt kunna ställa diagnos eller skapa största möjligheter för 

att hjälpa den vårdsökande patienten är anamnesen den absolut viktigaste enskilda faktorn. En 

duktig sjuksköterska ska besitta kompetensen att få fram viktiga väsentliga uppgifter, tolka 

dom rätt och veta hur hon ska gå vidare med informationen för att patienten snabbt ska få 

adekvat hjälp. För sjukvården handlar det om att fördela sina resurser på rätt sätt utan att satsa 

allt på ett kort (Andrén-Sandberg, 2005). Det kan innebära att patienterna hänvisas vidare till 

andra vårdgivare, läggs in på en avdelning, transporteras till röntgen eller får åka hem 

(Wikström, 2006).  

 

1.3. Sjuksköterskans förhållningssätt som betydelsefullt i vårdmötet 

Akutsjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt där 

patienten ses som en unik individ med individuella behov. Akutsjukvården ska sträva efter att 

bevara patientens och närståendes integritet och värdighet, utan att den medicinska säkerheten 

äventyras. Med ett personcentrerat förhållningssätt tillgodoses både patientens och de 

närståendes behov (Idvall, 2001). 

 

1.4 Bemötande 

En mängd av möten sker dagligen inom vården men dessa möten är inte bara personliga 

möten utan kan även handla om exempelvis rådgivning på telefon. I dessa möten sker ett 

bemötande där flera parter skapar en personlig upplevelse av situationen och hur man 

uppfattar den. Patientnämnden Skåne har under en 4-årsperiod insamlat och analyserat ca 

8000 inkomna patientärenden som rör ämnet bemötande. Genom flera fokusgruppsmöten med 

patienter och med personal från olika yrken inom vården har nämnden försökt belysa och 

lyfta fram vilka olika element som patienter upplever som kvalité och är av betydelse i möten 

i vården. I ett vårdmöte kan hinder lätt uppstå och motarbeta ett bra bemötande. Det kan 

handla om kulturella, språkliga eller andra oförutsedda krockar. Ett bemötande kan vara 



    

medvetet eller omedvetet men genom att se vilken roll man själv spelar så har man ett bra 

verktyg för att påverka och arbeta för en bättre vårdkvalitet (Patientnämnden Skåne, 2006). 

En förutsättning för att omvårdnaden ska vara god är att relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är väl fungerande. För att relationen ska fungera måste den bygga på en ömsidighet, 

att båda parter vill delta i relationen. Starten på en relation handlar om ett första möte där 

bemötandet blir viktigt för båda parter. Ett bra bemötande innefattar en bekräftelse av den 

människa sjuksköterskan har framför sig. Genom att bli bekräftad i mötet stärks patientens 

självbestämmande, självförståelse och självförverkligande. Sjuksköterskor som har kunskap 

om bemötande och kan omsätta teori till praktik upplevs ofta av patienterna som varma, 

kärleksfulla och engagerade. Detta leder till att patienterna blir tryggare i sin situation och tror 

på sin egen förmåga (Patientnämnden Skåne 2006; Idvall 2001). 

 

1.5 Upplevelsen av lidande ur ett holistiskt perspektiv 

Peplau och Travelbee talar båda om samspelet mellan vårdgivaren och patienten som kärnan i 

omvårdnad (Almås, 2002). Begreppet holistisk omvårdnad innebär att möta och tillgodose 

människan utifrån hennes fysiska, psykologiska, sociala och spirituella behov (Strang, Strang 

& Ternestedt, 2002). Även Socialstyrelsen (2005) nämner detta i sin kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor som en av sjuksköterskans delkompetenser: ”… förmåga att 

tillgodose patienters… omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och 

andliga.”. Omvårdnadsteoretikern Eriksson (Eriksson, 1995) menade lika så att syftet med 

vården är hälsa, och helhet, att vara integrerad. Att hälsan är relativ och personlig. Vården ska 

också leda till att patienten känner tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag och 

en känsla av att vara i utveckling. Vidare menar Eriksson att den holistiska principen bör 

utgöra grunden för allt arbete inom vården: människan är hel och utgörs av kropp, själ och) 

ande. Genom att sätta sig in i och försöka förstå patientens situation kan sjuksköterskan hjälpa 

utifrån patientens upplevelse av sitt liv relaterat till hälsa, sjukdom och lidande (Strang et al., 

2002).   

 

1.6 Problemformulering  

Patienternas är inte alltid nöjda med den vård de får på akutmottagningen. Även om 

vårdpersonalen gör sitt bästa är patienterna ibland missnöjda av olika anledningar. Upplvelsen 

av vården på akutmottagningen skiljer sig avsevärt från vården på t.ex. en medicinsk 

avdelning då patientflödet är högt, mycket folk och stundtals upplevs mottagningen som 

kaotisk. Långa väntetider och brist på information är bland annat några aspekter som påverkar 



    

och sjuksköterskor och läkares syn på en god kvalite på vårde stämmer inte alltid överens med 

patientens. (Muntlin, 2009). Patienter som måste vänta länge på akutmottagningen, ofta under 

stark oro, kan tappa sin tillit till vården (SBU, 2010). Därför är det av största vikt att hitta 

viktiga och betydelsefulla aspekter ur patientperspektiv som sjuksköterskan kan arbeta för att 

tillgodose. Detta för att kunna ge den bästa möjliga vården. 

 

1.7 Syfte 

Syftet är att, ur ett patientperspektiv, belysa upplevelser av möten mellan patient, 

sjuksköterskan och vården på akutmottagningen. Samt att beskriva de ingående artiklarnas 

kvalitet.  

 
1.8 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar patientens upplevelser av den akuta vården?  

Hur kan sjuksköterskan arbeta för att öka patientens upplevlese av ett tillfredställande 

vårdmöte? 

Vilken kvalitet har de ingående artiklarna? 

 

2. Metod  
2.1 Design  

Designen är en deskriptiv litteraturstudie.  

 

2.2 Litteratursökning  

Materialet hämtades från databaserna Cinahl. Artiklarna var publicerade mellan år 2000-2010. 

Sökord som användes var följande Mesh termer: Emergency care, patient, information, 

waiting time, communication, satisfaction, experience, triage, quality of care, perspective, 

nurse, relation, good nursing care och hospital. 

Vi började vår sökning brett och fick många träffar. För att avgränsa antalet träffar 

kombinerades sökorden på olika sätt med ”AND”.  I Tabell 1 redovisas utfall av 

litteratursökningen, granskade abstracts samt hur många artiklar som kvarstår efter granskning 

och bedömdes användbara i vår studie.  

 

 

 

 



    

Tabell 1 

 
 

Databas 

 

Sökord 

 

Utfall 

Exklusive 

Dubbletter 

 

Granskade 

abstracts 

 

Granskade 

artiklar 

Cinahl Emergency care AND 

Patient information AND 

Waiting time 

21 10 1 

Cinahl Emergency care AND 

Waiting time AND 

Communication 

5 3 0 

Cinahl 

 

Emergency care AND 

Communication AND 

Satisfaction 

37 9 1 

Cinahl Emergency care AND 

Patient AND Experience 

169 22 3 

Cinahl Emergency care AND 

Patient Experience AND 

Triage 

15 5 1 

Cinahl Emergency care AND 

Patient Experience AND 

Satisfaction 

42 11 0 

Cinahl Emergency care AND  

Quality of care 

337 0 0 

Cinahl Emergency care AND  

Quality of care AND Patient 

perspective 

25 7 1 

Cinahl Emergency care AND  

Quality of care AND Patient 

experience 

19 4 2 

Cinahl Emergency service AND 

Nurse-Patient relation 

4 4 2 

 

Totalt antal 

  11 

 

Limits: Find all search terms, Human, 2000-2010, All adults  

  

 



    

2.3 Urvalskriterier  

Artiklar som valdes ut till denna litteraturstudie, var både kvalitativa och kvantitativa. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de publicerats mellan år 2000-2010. Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och därmed innehålla alla obligatoriska delar. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle ha ett relevant innehåll för 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Artiklarnas innehåll behandlade fakta om patientens 

syn på vård på akutmottagningen vilket var ett krav för att få ingå i vår studie. Av de utvalda 

artiklarna lästes 25 stycken och de som inte överensstämde med ämnet eller bedömdes vara 

orelevanta exkluderades. Övriga 14 stycken artiklar som bedömdes vara intressanta för 

studien granskades. Artiklar som var orelevanta för studien d.v.s. inte överenstämde med 

syftet, var publicerade innan 2000 eller var sjukdoms eller plats specifik (dock inte Sverige) 

exkluderades.  

 

2.4 Dataanalys 

Författarna läste och granskade valda artiklar först enskilt och sedan tillsammans för att få en 

mer nyanserad bild av valda artiklar samt minska risken för inkorrekt översättning eller 

misstolkning. I kvalitetsgranskningen av valda artiklar använde författarna sig av en 

modifierad granskningsmall av Lundgren (2007) (bilaga 1,2) som skapats med Forsberg och 

Wengströms (2008) granskningsmall som underlag. Resultaten av granskningen redovisades i 

tabell nr 2. Utifrån två granskningsmallar, en för studier med kvalitativ ansats och en för 

studier med kvantitativ ansats bedömde författarna artiklarnas syfte, frågeställningar, design, 

urvalsmetod, mätmetod, datainsamlingsmetod samt analys. De två granskningsmallarna 

innehöll poängrundande frågor som besvarades med ja eller nej, där ja gav 1 poäng och nej 0 

poäng. Ju större andel poäng desto högre kvalitet på artiklarna. Hög kvalité på artiklarna var 

80 % eller mer av den totala poängsumman. Medelkvalitet uppfyllde artiklarna om 

slutsumman var 60 % eller över. Lågkvalitet innebar en totalsumma under 60 %. Efter 

författarnas kvalitetsgranskning och dataanalys blev utfallet av artiklar medel eller hög 

kvalitet vilka redovisas i tabell 2. Utfallet ledde författarna till sex underkategorier vilka 

denna litteraturstudies resultat bygger på. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Litteraturstudien bygger på redan publicerade artiklar där etiskt ställningstagande redan är 

gjorda. Något nytt tillstånd behövs därför inte sökas hos den etiska kommittén. Forsberg och 

Wengström (2003) tar upp en viktig aspekt gällande litteraturstudier vilket är att alla artiklar 



    

som uppfyller syfte samt går igenom sökningen till i litteraturstudien ska redovisas. Att endast 

presentera sådana artiklar som stöder forskarens egen åsikt är oetiskt.  

 

3. Resultat  
Resultatet i denna litteraturstudie redovisas med hjälp av tabeller och i löpande text som vi 

valt att dela upp i sex olika teman där den gemensamma nämnaren handlar om patientens 

upplevelse om möten inom sjukvården. De olika teman är alla kvalitetsvariabler som 

genomgående har återkommit i artiklarna. Totalt ingår 11 artiklar i resultatavsnittet, sju 

kvantitativa och fyra kvalitativa. Fem artiklar kommer från studier gjorda i Sverige, fem från 

USA och en från Island. Antalet deltagare i studierna varierade och i vissa studier redovisades 

inte bortfallet. Etiska överväganden hade utförts i flertalet av studierna men var i vissa fall 

otydligt beskrivet. Artiklarna har med hjälp Lundgrens granskningsmall (2007) (bilaga 1,2) 

granskats utifrån design, datainsamlingsmetod och dataanalys och därefter kvalitetsbedömts.  

Efter kvalitetsbedömningen hade 6 artiklar hög kvalitet och 5 artiklar medelkvalitet. 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas titel, design, datainsamlingsmetod, dataanalys och 

kvalitetsbedömning 

 
Författare/ 

Årtal/Land 

Titel Ansats/ Design/ 

Metod 

Undersöknings- 

grupp 

Data- 

Analys 

Kvalitets- 

bedömning 

Baldursdottir, G.& 

Jonsdottir, H. 

2002. Island. 

The importance of 

nurse caring 

behaviors as 

perceived by 

patients receiving 

care at an 

emergency 

department. 

Kvantitativ.  

Beskrivande 

Enkätstudie 

  

183 patienter. Cronbach 

Α. 

Medel 

 

Elliott, M.N., 

Lehrman, W.G., 

Goldstein, E., 

Hambarsoomian, 

K.,Beckett. M.K. & 

Giordano, L.A. 

2010. USA. 

Do hospitals rank 

differently on 

HCAHPS for 

different patient 

subgroups? 

Kvantitiativ.  

Undersökande. 

Instrument: HCAPS 

survey. 

Mail, telefon, mixed 

(mail med 

telefonuppfölj-

2684 akutmott-

agningar. 

1,203,229 

patienter.  

Barn- ,psyk- och 

specialinriktade 

sjukhus var 

Random & 

fixed 

effects. 

Medel 



    

 ning), röstsvar med 

knappsats på 

telefonen. 

exkluderade. 

Frank, C., Asp, A. 

& Dahlberg, K. 

2008. Sverige 

Patient 

participation in 

emergency care – 

A phenomenon-

graphic study 

based on patients’ 

lived experience. 

 

Kvalitativ.  

Beskrivande. 

Intervjustudie. 

Semi- strukturerad 

Fenomenografi,  

 

9 patienter; 

4 kvinnor & 

5 män 

Innehålls-

analys 

IDERIK 

 

Medel 

Göransson, K.E. & 

 von Rosen, A.  

2010. Sverige 

Patient experience 

of the triage 

encounter in a 

Swedish 

emergency 

department. 

Kvantitativ  

Beskrivande  

Enkätstudie 

Observationsstudie 

 

146 patienter på 

akutmottagni-

ngen 

Universitets 

sjukshuset 

Karolinska, 

Solna, Sverige. 

Bekvämlighets-

urval. 

Deskriptiv  Medel 

Liu, S.S., Franz, 

D., Allen, M., 

Chang, E., 

Janowiak, D., 

Mayne, P. & 

White, R. 2010. 

USA. 

ED Services: The 

impact of caring 

behaviors on 

patient loyalty 

Kvatitativ.  

Korrelativ. 

Enkät & 

obersvations studie  

 

4 akut -

mottagningar 

och omfattade 

totalt 728 

observerade 

patienter och 619 

icke observerade 

patienter. 

 

Correlation

s-analys   

Hög 

Muntlin, Å., 

Gunningberg, L., 

Carlsson, M. 2005. 

Sverige. 

Patients’ 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement 

Kvantitativ 

Beskrivande. 

enkätstudie 

Prospektiv,  

 

 

200 patienter 

99 kvinnor 

101 män  

Beskrivand

e statistik, 

QPP 

KUPPIT- 

program 

 

Hög 

Möller, M., 

Fridlund, B. & 

Göransson, K. 

Patients' 

conceptions of the 

triage encounter at 

Kvalitativ  

Beskrivande 

intervjustudie  

20 patienter  

Selektivt urval. 

Akutmottagning

Fenomeno-

grafisk 

forsknings- 

Hög 



    

2010. Sverige. the Emergency 

Department 

fenomeno-grafi på ett sjukhus i 

södra Sverige. 

metodik 

Nyström, M., 

Nyde´n, K. & 

Petersson, M., 

2003. Sverige. 

Being a non-urgent 

patient in 

an emergency care 

unit – a strive to 

maintain personal 

integrity 

Kvalitativ. 

Intervjustudie.  

Beskrivande  

11 icke 

brådskande 

patienter, 6 

kvinnor 

& 5 män. 

Induktiv 

tolknings-

metod 

 

Hög 

Pines, J.M., 

Iyer, S., Disbot, M., 

Hollander,  J.E., 

Shofer, F.S. & 

Datner, E.M. 2008. 

USA. 

The Effect of 

Emergency 

Department 

Crowding on 

Patient Satisfaction 

for Admitted 

Patients. 

Kvantitativ  

retrospektiv 

kohortstudie 

1469 patienter 

som varit på 

akut-mottagning 

och avslutat 

Press-Ganey 

under en 2-

årsperiod vid ett 

enda akademiskt 

centrum. 

Ordinary 

logistic 

regession & 

Binary 

logistic 

regression 

Medel 

Polevoi, S.K., 

Quinn, J.V. & 

Kramer, N.R. 2004. 

USA. 

Factors associated 

with patients who 

leave without being 

seen. 

Kvantitativ 

modifierad fall-

crossover design 

213 patienter 

som under en 

tvåveckors 

period lämnade 

akutmottagninge

n utan att träffat 

läkare. 

McNemar 

test 

Wilcoxon-

ranking test 

Logistiska 

regressions 

analys 

Hög 

 

Pytel, C., Fielden, 

N.M., Meyer, K.H. 

& Albert, N. 2008. 

USA. 

Nurse-

patient/visitor 

communication in 

the emergency 

department 

Kvantitativ  

Beskrivande 

enkätstudie  

Bekvämighetsur

val  

64 

sjuksköterskor 

och 123 patienter 

Beskriv-

ande 

statistisk 

analys 

mantel 

haenszel χ2 

tests 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Tabell 3. Sammanställning av syftet och resultatet i de artiklar som ingår i studien. 
 

Författare/ 

Årtal/Land 

Syfte Resultat 

Baldursdottir, G. & 

Jonsdottir, H.   

2002. Island. 

Identifiera vilka vårdande 

egenskaper/beteenden sjuksköterskan 

på en akutmottagning har som 

patienter uppfattar som viktiga 

indikatorer för omvårdnad. 

I enlighet med flera tidigare studier inom ämnet 

anses den kliniska kompetensen vara den viktigaste 

egenskapen/beteendet sjuksköterskan har. 

Resultatet förstärker ytterligare tidigare 

föreställningar om vårdandet som en moralisk 

ståndpunkt och vården som en integrerad 

interaktion med patienten.  

 

Elliott, M.N., 

Lehrman, W.G., 

Goldstein, E., 

Hambarsoomian, 

K., Beckett, M.K. & 

Giordano, L.A. 

2010.. 

 

Beskriva tillförlitligheten av de 

uppgifter från patienterna som 

framkommer i studien angående 

upplevelse av vårdkvalitet. Bedöma 

hur patienters upplevelser stämmer 

överens med verkligheten och inte är 

en miss i testet. Utvärdera i vilken 

utsträckning patienters individuella 

egenskaper spelar roll i hur de 

betygsätter akutmottagningar.  

Det finns skillnader i kvalitén hos de 

akutmottagningar som varit med i studien. 

Mätningen anses tillförlitlig eftersom den 

genomsnittliga patienten finns representerad på alla 

akutmottagningarna. De betyg som patienterna ger 

om akutmottagningarna varierar kraftigt beroende 

på vilken patient som svarat på frågorna. 

Variationen syns tydligt beroende på status, ras, 

etniskt ursprung och ålder. 

Frank, C., Asp, A. 

& Dahlberg, K. 

2008. Sverige. 

Beskriva patientens uppfattningar om 

delaktighet i sin vård på en 

akutmottagning. 

Patienternas uppfattningar av att vara patient och att 

ha kontakt med akutvårdspersonalen delades in i tre 

kategorier; man erkänner, vill engagera sig och har 

ett fritt utrymme. De olika uppfattningarna om 

patientdelaktighet ger en djupare förståelse för hur 

patienter kan uppleva sin vård. Detta resultat kan 

bilda en grund för utveckling av omvårdnadspraxis 

och kvalitet i vården i linje med internationella 

riktlinjer. 

Göransson, K.E. & 

 von Rosen, A. 

2010. Sverige. 

Studera patienters upplevelser av  

triage på en svensk akutmottagning.  

Ny information att tillföra tidigare forskning om 

patienters tillfredsställelse och upplevelse av triage. 

Patienterna var i genomsnitt nöjda med det 

mottagande och den omvårdnad de fick av 

triagesjuksköterskan på akutmottagningen. Dock 

gavs information om förväntad väntetid till ett fåtal 

patienter. Forskarna ger som förslag att rutinmässigt 

informera patienterna om deras triagenivå och 

beräknad väntetid innan de får träffa läkaren. 



    

Liu, S.S., Franz, D., 

Allen, M., Chang, 

E., Janowiak, D., 

Mayne, P. & White, 

R. 2010.  

Observera beteenden och patienters 

lojalitet genom olika frågor. 

Mätningarna tillämpas också på 

vårdgivare i olika kategorier. 
 

Gemensamma teman framträdde i alla 

undersökningsområden. Det framkom att det 

område som patienterna ansåg var viktigast för en 

bra upplevelse från akutmottagningen, väntetiden, 

dessutom var det område där flertalet patienter hade 

minst positiva erfarenheter av. Omtänksamma 

beteenden från sjuksköterskor påverkar patientens 

lojalitet väsentligt under väntetiden på 

akutmottagningen. 
Muntlin, Å.,  

Gunningberg, L. & 

Carlsson, M. 2005. 

Sverige. 

Identifiera patientens uppfattning om 

kvalitet i vården på en 

akutmottagning och områden för 

kvalitetsutveckling. 

 

Patienter uppskattade kvaliteten på vården på 

akutmottagningen som relativt bra, men det fanns 

områden som behöver förbättras. En hög procent av 

otillräcklig kvalitet var relaterade till miljön på 

akutmottagningen. Ungefär 20 % av patienterna 

rapporterade att de inte fick effektiv smärtlindring. 

Mer än 20 %  uppskattade att sjuksköterskorna inte 

visade intresse av deras livssituation. Patienter 

upplevde att de inte får viktig information om 

egenvård och om vilka läkare som var ansvariga för 

deras sjukvård. 

Möller, M., 

Fridlund, B. & 

Göransson, K. 

2010. Sverige. 

Beskriva patienters föreställningar 

om triage och möten på 

akutmottagningen. 
 

 
 

För att skapa gynnsammare förutsättningar för mer 

positiva patient erfarenheter av triage och möten på 

akutmottagningar måste patienten ses i ett 

helhetsperspektiv. Vården och behandlingen ska 

integrera hela människan. En förbättrad logistik och 

en mera informativ triage är avgörande för att 

minimera väntetiden på akutmottagningen. Genom 

att väntetiden blir mer acceptabel för patienten 

minskar dessutom oron som uppkommer av 

patientens upplevelse av att vara sjuk i en okänd 

miljö. 

Nyström, M., 

Nyde´n, K. & 

Petersson, M. 2003. 

Sverige. 

Analysera och beskriva upplevelser 

av att vara en icke-brådskande 

patient på en akutmottagning. 

Resultatet visade att patienterna försökt att vara 

"bra" patienter genom att inte kräva mycket 

uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen. Detta i 

ett försök av att upprätthålla goda relationer med 

sjuksköterskor för att vara säker på ett positivt 

mottagande. Patienterna ville inte äventyra den 

personliga integriteten genom att ses som en 

olämplig patient. 

Pines, J.M., Iyer, Studera sambandet mellan vilka Patienter som placerades i korridoren på 



    

S., Disbot, M., 

Hollander, J.E., 

Shofer, F.S. & 

Datner, E.M. 2008. 

faktorer som påverkar patientens 

tillfredsställelse av vården relaterat 

till en överfull akutmottagning. 

akutmottagningen har en lägre sannolikhet att bli 

tillfredsställd med vården och att rekommendera 

akutmottagningen till andra. En placering i 

korridoren och väntan på att komma upp på 

avdelning leder dessutom till en lägre tillfreds-

ställelse av patientens totala sjukhusvistelse. 

Väntetiden och crowded akutmottagningar var inte i 

sig förutsägbara indikatorer på om patienten blev 

tillfredsställd eller inte. 

 
Polevoi, S.K., 

Quinn, J.V. & 

Kramer, N.R. 2004. 

Utveckla en modell för att fastställa 

faktorer som är förknippade med 

patienter som lämnar akuten utan att 

blivit undersökt av läkare. 

Akutmottagningarnas kapacitet och graden av 

belastning står i förbindelse med hur många 

patienter som lämnare utan att ha träffat en läkare. 

Enligt mätningar är sambandet mest betydande vid 

akutmottagningarnas kapacitet på 140 %. En 

kapacitet på 100 % anses inte vara en betydande 

faktor. Även läkarnas kompetens inom det akuta 

området spelar en stor roll när man tittat på hur 

många patienter som lämnat akutmottagningen ur 

en vårdkvalitets synvinkel. 

Pytel, C., Fielden, 

N.M., Meyer, K.H. 

& Albert, N. 2008. 

Undersöka vuxna patienter och 

besökares upplevelser av 

kommunikation på 

akutmottagningen. Undersöka deras 

behov av kommunikation och hur de 

uppfattar sjuksköterskans kompetens 

inom området samt hur det 

överensstämmer med 

sjuksköterskans uppfattning. 

Patienters/besökare och sjuksköterskans uppfattning 

av olika kommunikations behov på 

akutmottagningen skiljde sig avsevärt på bara två 

punkter, vilket visar på att deras uppfattningar är 

likartade och stämmer väl överens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3.1 Respekt 

Många viktiga faktorer spelar in i ett vårdmöte. En faktor som har stor vikt är respekten för 

den unika patienten. Att få en inblick i hur patienter upplever vården kan vara svårt eftersom 

man inte riktigt kan sätta fingret på vad patienten upplever. Elliott, Lehrman, Goldstein, 

Hambarsoomian, Beckett & Giordano (2010) använde i sin studie Consumer Assesment of 

Healtcare Providers and Systems, CAHAPS, vilket är ett standardiserat mätinstrument som 

används för att mäta patienters upplevelser. Målet med CAHAPS är att belysa uppgifter ur ett 

patient perspektiv angående deras upplevelser av vården. Samt att göra dessa uppgifter 

jämförbara med varandra. Resultatet i deras studie visade på att patienters upplevelser av 

sjukvården skiljer sig beroende på deras ålder, etniska ursprung, utbildning, hälsostatus. 

Andra studier med CAHAPS har belyst olika faktorer som är betydelsefulla och relaterade till 

tillfredsställande ur patientens synvinkel. Dessa faktorer är sympati, respekt, lyhördhet, 

kommunikation och patientens självbestämmande (Liu et al 2010).  

 

Watson har en teori om vårdande som Baldursdottir & Jonsdottir, (2002) reflekterade över i 

sin studie. Teorin beskriver hur vårdandet ska vara det moraliska idealet i omvårdnaden där 

målet är att skydda den personliga värdigheten och integriteten. För att uppnå detta ideal krävs 

att sjuksköterskan besitter värderingar som moral, engagemang, kunskap, vårdande 

kompetens och vilka konsekvenser olika handlingar ger. Watsons teori har banat väg för ett 

användbart mätinstrument Caring Behavior Assessment, CBA, som innefattar 10 olika 

fokusområden, relaterade till möten i vården, som kombineras med tidigare kunskap och 

klinisk kompetens. Instrumentet är en god hjälp för att belysa vilka kompetenser hos 

sjuksköterskan som patienten värdesätter vilket Baldursdottir et al (2002) har beskrivit i sin 

studie. Hur kompetent sjuksköterskan är att bistå patienten och uppfylla dennes behov beror 

på hennes egen moraliska ståndpunkt, att hon kan se patienten framför sig, lyssna in och 

förstå vilka behov just den här patienten har. Omvårdnad är inte något sjuksköterskan ska 

lägga till när hon är färdig med de medicinska sysslorna utan den ska vara integrerad i hela 

vårdarbetet (Baldursdottir et al., 2002).  

 

I en studie av Nyström, Nyde´n och Petersson (2003) uppgav flera patienter att deras 

personliga integritet påverkades på akutmottagningen. Trots att många patienter suttit i 

väntrummet länge och sedan inte fått den vård som de ansåg sig har rätt till, undvek 

patienterna ändå att konfrontera sjuksköterskorna med sitt missnöje. För att upprätthålla 



    

integriteten var en strategi hos patienterna att hålla kritiska reflektioner för sig själv och 

undvika risken att göra sig impopulär genom att klaga på bristande omsorg. 

Frank, Asp och Dahlberg (2008) studie bekräftade svårigheten för en icke-brådskande patient 

att göra sig sedd, hörd eller tagen på allvar. När belastningen på akutmottagningen är hög, 

finns inte tillräckligt med tid för omvårdnad av icke-brådskande patienter. Därför upplever 

patienter som inte tydligt uttrycker sina grundläggande behov, att de lämnas ensamma att 

vänta i timmar innan de får träffa en läkare. Många patienter upplevde dessutom att 

personalen utstrålade någon form av överlägsenhet. Nyström et al (2003) studie förstärkte 

patienters upplevelse av hur den personliga integriteten påverkade deras agerande inför 

besöket på akutmottagningen. Patienter beskrev hur de ansträngde sig att vara hela, rena och 

vänliga för att främja det goda mötet med sjuksköterskan. 

 

Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) visade i sin studie på att många patienter i 

väntrummet hoppades på uppmärksamhet och väntade i tystnad för att visa sin förståelse för 

personalens arbetssituation på akutmottagningen. Många patienter som kommer till 

akutmottagningen anpassar sig till den befintliga vårdkultur som de har hört från andra eller 

lärt sig av tidigare erfarenheter.  

 

Sjuksköterskornas stressiga arbetssituation påverkar patienternas förväntningar på omvårdnad 

i en negativ riktning (Nyström 2003). Patienterna berättade även att de fått information om att 

sjuksköterskorna har ont om tid eller akutmottagningen inte hade tillräckligt med personal. 

Patienternas upplevelse var att sjukvårdspersonalen hade en stressig arbetssituation med 

alltför många patienter att ta hand om. 

 

Det visade sig att patienter försökte behålla sin personliga integritet genom att vara en "bra" 

patient i Nyström et al (2003) studie. Missnöjda patienter uppgav att de riktade sin kritik mot 

politiker och organisationen istället för mot personer de skulle ha personlig kontakt med i ett 

försök att behålla möjligheten till en god relation. Vidare belyser Nyström et al (2003) hur 

icke brådskande patienter anser att andra patienter är i större behov av uppmärksamhet än de 

själva är. 

 

Göransson et al (2009) studie visade att en majoritet av patienter i genomsnitt är nöjda med 

triageringen på akutmottagningen och den information de fått av sjuksköterskan Förtroendet 

för sjuksköterskan var stort och patienterna kände sig trygga.  



    

Möller et al (2010) studie visade däremot på hur triage kan upplevas som en opålitlig metod 

av vissa patienter eftersom de kände sig osäkra på att de beskriver sitt tillstånd rätt, vilken 

diagnos de skulle få och om de tas på allvar. Många patienter beskriver också rädslan av att 

bli ensam och bortglömda i väntrummet utan att ha någon kontakt med personal. Vidare 

pekade Möller et al (2010) på hur patienterna upplevde att sjuksköterskan ofta fokuserade sig 

på den medicinska biten och glömde bort patientens psykiska behov. Dessutom upplevde flera 

patienter att de inte var välkomna till akutmottagningen när det var hög belastning med många 

andra patienter. 

 

Frank et al (2008) studie bekräftade patienternas upplevelser av kontakt inom vården som 

enbart inriktad på de medicinska aspekterna av sjukdom snarare än på patienten som en unik 

person. Patienterna uppgav att de skulle vara mer tillfredsställda med vården på 

akutmottagningen om kontakten med sjuksköterskan var mera personlig trots att den är 

sparsam.  

 

3.2 Kommunikation 

Att patienter känner sig tillfredsställda med vården är av stor vikt för hela vårdsektorn. Liu et 

al (2010) studie belyste hur samarbete och kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor i 

högsta grad påverkade patienters upplevelse av vården. Om sjuksköterskan uppvisar ett mer 

vårdande beteende som inkluderar en social samhörighet med patienten och har en bra 

förmåga att kommunicera både på ett verbalt och på ett icke verbalt plan så höjs patienters 

upplevelse av vården. 20 % av patienterna på en akutmottagning i Sverige uppgav i en studie 

att de fått bristfällig information under sitt besök samt att ansvarig läkare inte gav ett bra 

bemötande (Muntlin et al 2005).  

 

Pytel et al (2009) visade i sin studie hur kommunikation och bemötande spelade en viktig i 

roll i hur snabbt en patient återhämtade sig efter sjukdom. Akutmottagningen kan i många fall 

vara en rörig miljö där många olika kategorier av människor samlas. Det kan handla om 

hemlösa, mentalt sjuka, människor som blivit utsatta för misshandel, människor på flykt eller 

helt vanliga människor som söker vård av olika anledningar. Trots olika kategorier av 

människor finns en gemensam nämnare mellan dessa patienter, rädsla, vilken i sin tur ofta 

påverkar samspelet mellan patienter och sjuksköterska.   

 



    

Andra orsaker som påverkar samspelet beskrevs i Elliott et al (2010) studie där kulturella 

hinder och språksvårigheter var stark bidragande faktorer till att patienter upplevde att 

kommunikationen inte fungerade. Dessutom kan kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patienter påverkas beroende på patientens hälsostatus. 

Pytel et al (2009) studie bekräftade språksvårigheter som en kommunikationsstörande faktor, 

men menade också att oljud, brist från sjuksköterskan att tillgodose patientens behov och brist 

på information är andra faktorer som påverkar kommunikationen. 

 

Liu et al (2010) har i sin studie belyst väsentliga skillnader i hur kvinnor och män upplever 

vården. Kvinnor blir mer tillfredsställda om relationen i vårdmötet fungerar medans männen 

värdesätter god kommunikation och information. Däremot uppskattar båda könen en bra och 

lättförståelig information om vad som ska ske vid undersökningar eller behandlingar. 

 

Pytel et al (2009) studie har kartlagt vilka behov inom kommunikation som patienter 

respektive sjuksköterskor upplevde som de mest angelägna. Patienter vänder sig gärna till 

sjuksköterskor som lyssnar på vad de säger, reflekterar och kommunicerar runt det.  

God information om prover och undersökningar toppade listan hos både patienter och 

sjuksköterskor. Däremot ansåg sjuksköterskorna att ögonkontakt och att tala med en lugn röst 

var av stor vikt medan patienterna rangordnade uppdateringar och att bli lyssnad på som 

viktigare. 

 

Möller et al (2010) skildrade i sin studie hur flera patienter upplevde informationen om triage 

som otillfredsställande. Vissa patienter beskrev också svårigheter med att förstå syftet med 

triage och en del patienter fann den helt onödig. Studien visade trots problemfaktorer på att 

flertalet av patienterna inser att rangordningen är skapad utifrån deras symptom och nöjer sig 

med det. Andra patienter uppgav att om de fått information om sin triagebedömning skulle de 

ha blivit upprörda och klagat mera för att få komma in fortare.  

 

Göransson et al (2009) bekräftade i sin studie att många patienter är missnöjda med sin 

triagering och vilken information sjuksköterskan har gett dem. Flertalet patienter upplever 

också att de inte blir sedda eller lyssnade på. Åtskilliga patienter saknade också en primär 

bedömning av sitt medicinska tillstånd av triagesjuksköterskan.  

 

 



    

3.3 Kunskap och kompetens 

Akutmottagningen anser Liu et al (2010) fungera som en entrédörr till fortsatt vård eller ett 

första möte med vården. I sin studie belyser de vikten av bemötande för att främja skapandet 

av en god relation mellan sjuksköterska och patient. Ett gott bemötande med emotionell 

omsorg fick patienten att känna sig trygg och minskade också ångest. Vidare belyser Liu et al 

(2010)  hur sjuksköterskans beteende och sociala kompetens i utövandet av vården också är 

avgörande för vårdkvaliteten. 

 

Möller et al (2010) studie beskrev hur patienten upplevde ankomsten till akutmottagningen 

och hur personalen motsvarade deras förväntningar på kompetens inom området. Genom att 

förmedla kunskap och förtroende så upplevde patienterna trygghet och kunde lättare 

överlämna sig till sjuksköterskan (Möller et al 2010). 

 

3.4 Tillgänglighet 

Vård ska vara lätt tillgängligt för alla i samhället. Studien av Elliott et at (2010) belyste att 

vården skiljer sig åt mellan olika akutmottagningar, ålder, kön, utbildning och etniskt 

ursprung men även hur patienter upplever den. Det kan visa sig genom att vissa patienter blir 

inlagda för fortsatt vård på ett sjukhus medan andra patienter på ett annat sjukhus inte blir det 

trots samma hälsostatus. Vidare menar Elliott et al (2010) att patienters upplevelser av vården 

skiljer sig åt beroende på deras egen hälsostatus. Patienter med relativ god hälsostatus kan 

klassa vården som bäst på ett visst sjukhus medan patienter som inte har samma goda 

hälsostatus kan ha en helt annan åsikt om samma sjukhus. Vissa sjukhus har medvetet 

specialiserat sig på vissa patienttyper och framställer en egen värdegrund som associeras med 

hälsa, ålder, kön och etniskt ursprung.  

 

En studie utförd i Sverige visar på att en stor andel av de intervjuade patienterna upplevde en 

otillräcklig kvalitet på akutsjukvården och brist på resurser relaterat till trygghet, miljö och 

sociala aspekter (Muntlin et al 2005). Andra studier har visat att patienter blir missnöjda med 

akutsjukvården när de inte får hjälp i den utsträckning de anser sig ha rätt till, inte informeras 

om väntetiderna, får bristfällig information eller ingen information alls (Pines et al 2008).  

 

 

 

 



    

3.5 Helhet 

Många faktorer spelar in när patienten skapar sig en helhetsupplevelse av vården vilket också 

blir ett bra mått på hur vårdkvaliteten är. Vissa faktorer kan vi påverka som t.ex. hur vi 

bemöter, informerar eller bekräftar patienten. Andra faktorer kan handla om resurser där vi 

bara kan göra det bästa som går av befintliga resurser. 

Patienter vill få uppmärksamhet och snabb handläggning när de söker vård. En faktor som 

spelar en tydlig roll i hur nöjda patienter blir med vården är hur lång tid de får sitta i 

väntrummet innan de får träffa läkaren. Väntetiden är i en studie rankad av patienter som den 

viktigaste faktorn i vårdmötet samtidigt som den dessutom är den faktor som patienterna är 

mest missnöjda med (Liu et al, 2010). Det bekräftas i Möller et al (2010) studie där patienter 

uppger att bristen på information under väntetiden leder till ett större missnöje än själva 

väntetiden i sig själv (Möller et al 2010).  

 

Polevi et al (2005) har i sin studie observerat hur en ökad belastning på akutmottagningen 

också innebär en ökad belastning på personalen med en obekväm arbetsmiljö som följd vilket 

i sin tur patienterna påverkas av. När patientflödet och belastningen på akutmottagningen är 

hög stiger väntetiden som en naturlig följd. Vissa patienter upplever väntetiden som orimlig 

och väljer att lämna akutmottagningen utan att ha träffat en läkare. I deras studie framkom att 

11 % av de patienter som lämnat akutmottagningen utan att blivit triage bedömda och inte 

träffat en läkare återkommit inom en vecka och blivit inlagda direkt eller fått genomgå en akut 

operation. Vidare anser Polevi et al (2005) att patientens tillfredsställelse spelar en central roll 

i vården och patienter som lämnar akutmottagningen i förtid är en viktig markör i 

bedömningen av vårdkvalitet. Själva sambandet mellan överbeläggningen och en sänkning av 

vårdkvalitet anser de däremot vara svår att belysa. Däremot belyser de tidigare forskning 

inom området som visat på att åtskilliga olyckor, återupplivning av patienter och patienter 

som kräver övervakning har ett starkt samband med att andra patienter lämnar 

akutmottagningen. Studier av Pines et al (2008) bekräftade patienters tillfredsställdhet som ett 

bra mått på vårdkvalitet. Patienter som är missnöjda med vården eller andra vårdrelaterade 

situationer på akutmottagningen bedömer ofta sjuksköterskans kompetens och vården i helhet 

som mindre tillfredsställande.  

 

Sjuksköterskans kompetens och egenskaper ska i vårdmötet hjälpa henne att jobba för kvalité 

genom att se helheten, ha en förståelse för patientens samt vara förtrogen med andra icke 

vårdrelaterade faktorer som innebär att patienten känner sig trygg, bekväm och sedd (Liu et 



    

al, 2010). Nyström et al har i en studie visade på att hälso- och sjukvårdspersonal har tendens 

att se kvaliteten i vården ur ett tekniskt perspektiv medans patienter däremot uppfattar 

vårdkvalitet utifrån andra faktorer. Det kan handla om kommunikation, information, 

kompetens, omvårdnad, samarbete mellan läkare och sjuksköterskor, viljan att hjälpa, miljö 

och bekvämlighet på akutmottagningen. Pines et al (2008) bekräftade i sin studie vikten av att 

se vårdkvalitet utifrån andra faktorer. En bristande logistik som innebär att patienterna 

placeras i korridorerna i väntan på transport upp på avdelning leder till att patientens 

förtroende för vården sjunker. 

 

3.6 Kontinuitet 

Patienter som söker vård måste känna sig trygga att den vård de får är lika bra var de än 

vänder sig. Med en ökande och åldrande befolkning så ställs allt högre krav på vården. Studier 

av Polevi et al (2010) gjorda i USA belyste att antalet nyöppnade akutmottagningar under det 

senaste decenniet har ökat med 12 % samtidigt som antalet kritiskt vårdsökande patienter har 

ökat med 59 % per akutmottagning. Akutmottagningens kapacitet och kompetens är en viktig 

indikator på om patienter väljer att lämna akutmottagningen innan de träffat en läkare. Vidare 

visar Polevi et al (2010) på vikten av att följa utvecklingen, utreda och jobba för att förbättra 

faktorer som står i direkt samband med vårdkvalitet på akutmottagningen. Dessa faktorer är 

bl.a. långa väntetider, misstag av vårdpersonalen och oväntade återbesök. Möller et al (2010) 

visade i sin studie på betydelsen av det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten på 

akutmottagningen. Patienter upplever ofta mötet som ytligt om sjuksköterskan verkar 

stressad, har kommunikationssvårigheter eller arbetar ostrukturerat. Dessutom upplever 

patienterna svårigheter i att komma nära sjuksköterskan om hon bara ser till sjukdomen och 

inte helheten med personen bakom den. Vidare menar Möller et al (2010) på att vinster med 

bekräftande möten innebär att patienten känner trygghet i att det finns en kontinuitet bland 

personalen.  

 

 

 

 

 

 



    

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudiens huvudresultat visade på återkommande faktorer där bland annat respekt, 

kommunikation, kunskap och kompetens, tillgänglighet, helhet och kontinuitet uppgavs 

viktiga för patienter som söker vård på akutmottagningen. 

Många patienter kände en bristande förmåga att kunna påverka vården de fick och upplevde 

svårigheter att upprätthålla sin integritet på akutmottagningen. Resultatet visar på en viss 

skillnad i upplevelser på akutmottagningen mellan män, kvinnor, ålder, status och etnicitet. 

Flertalet patienter på akutmottagningen var av icke brådskande karaktär och en stor belastning 

för vården. Dåliga resurser gav långa väntetider vilket de icke brådskande patienterna 

upplevde som en nonchalans och brist på repsket. Återkommande i studierna var att patienter i 

största möjliga mån, trots upplevelser av bristande respekt, försökte vara ”bra" patienter 

genom att inte kräva mycket uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen. Detta som ett försök 

till att upprätthålla goda relationer med sjuksköterskorna och inte äventyra den personliga 

integriteten genom att ses som en olämplig patient. Väntetider och bristfällig information 

under besöket på akutmottagningen uppgav patienter vara det stora problemet som mest 

besvärade dem. Omtanke, intresse för patientens livssituaton samt korrekt information från 

sjuksköterskan var däremot betydelsefullt för patienterna och ingav förtroende.   

Även akutmottagningens miljö samt logistik ansågs dålig ur patienters synvinkel. Patienter 

som fick vänta i korridoren upplevde en sämre tillfredställelse av vården.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie bygger på 11 vetenskapliga artiklar. Författarna valde att rikta in sig på 

patienter i vuxen ålder för att begränsa studiens omfattning samt att majoriteten av de som 

söker vård på akutmottagningen är vuxna (Muntlin, 2009).  

Att hitta artiklar kring ämnet har varit relativt lätt och har gett ett stort utfall på sökningarna 

vilket gjorde att utrymme fanns att förfina och precisera arbetets inriktning.  

Valda artiklar söktes via sökdatabasen Cinahl då den databasen framförallt är inriktad på 

omvårdnadsstudier. Eftersom författarna valt att söka information i endast en databas finns det 

dock en risk att väsentlig forskning förbisetts. Litteraturstudiens innehåll baserades på studier 

inte äldre än 10 år vilket gav en aktuell bild av valt ämne. Artiklar som inkluderats i studien 

har granskats utifrån Forsberg & Wengström (2008) samt Lundgren (2007) och alla bedömdes 

vara av medel eller hög kvalitet. Studierna som ingår i resultatet har en viss spridning då valda 

artiklar kommer från Sverige, USA och Island. Alla artiklar i resultatet är skrivna på engelska. 



    

Eventuella brister i språkkunskap kan vara en nackdel då resultatet i studier kan misstolkas. 

En korrekt översättning är därför av stor vikt. Studien har en relativ jämn fördelning mellan 

kvalitativa och kvantitativa studier vilket författarna ansåg resulterade i en bredare inblick i 

ämnet. Kvalitativa studiers stryka är att de ger en djupare förståelse för vilka faktorer som har 

betydelse för patienterna och de kvantitativa studierna ger bred och mer omfattande bild av 

olika aspekter. Det finns fördelar med att använda både kvalitativa och kvantitativa studier 

eftersom de både belyser upplevelser och samband om litteraturstudiens valda ämne. Genom 

att belysa problemet från olika synvinklar ökar litteraturstudiens trovärdighet.  

 

4.3 Resultatdiskussion 

I den föreliggande litteraturstudien framkommer att patienter upplever bristande respekt i hur 

de bemöts när de söker vård på akutmottagningen. Utifrån på ålder, etniskt ursprung, 

utbildning och hälsostatus skapar patienterna sig en egen uppfattning om sjukvården och vilka 

faktorer som är mest betydelsefulla för dem som individ. Återkommande faktorer är sympati, 

respekt, lyhördhet, kommunikation och patientens självbestämmande (Liu et al, 2010).  

Nyström et al (2003) beskriver i sin studie hur många patienter upplevde att deras personliga 

integritet påverkandes på akutmottagningen. Trots att många patienter väntat länge valde de 

att inte konfrontera sjuksköterskorna med sitt missnöje för att undvika risken att göra sig 

impopulär. Frank, Asp & Dahlberg (2008) studie visar att många patienter väntar i det tysta i 

väntrummet. En hög arbetsbelastning sänker också patienternas förväntningar på vården. 

Många patienter upplever att sjukvårdspersonalen jobbar i en stressig miljö och inte har 

tillräckligt med personal utifrån belastningen på akutmottagningen (Nyström et al, 2003). 

Detta sänker patienternas förväntningar om vården. Återkommande är att patienter inte 

upplever att de blir sedda eller hörds på. Frank et al (2008) menar att sjuksköterskan bara ser 

diagnosen eller omvårdnaden ur en medicinsk synvinkel och inte ser personen framför sig. 

Genom att anpassa sig och möta vårdbehovet från patienterna så kan vården bli bättre. Genom 

att arbeta professionellt i sin yrkesroll och använda en god moral i arbetet kan sjuksköterskan 

lättare bistå och uppfylla patientens behov. Baldursdottir et al (2002) beskriver i sin studie att 

omvårdnad inte är ett arbetsmoment i sig utan ska integreras under hela vårdkedjan för att 

patientens olika behov ska bli tillgodosedda. Tidigare forskning har dock visat svårigheter att 

markera vilka behov patienten har som individ. Vissa sjukhus specialiserar sig medvetet på 

vissa patienttyper och framställer en egen värdegrund som associeras med hälsa, ålder, kön 

och etniskt ursprung vilket gör det svårare för akutsjukvården att möta den breda 

patientgruppen på ett bra sätt (Elliott et al 2010).  



    

I föreliggande litteraturstudie framkommer det att patienter ofta upplever kommunikationen 

som bristfällig eller inriktad på fel saker. I en miljö som akutmottagningen finns det faktorer 

som gör det komplicerat att kommunicera. Dessutom finns det inget bra underlag för hur 

kommunikationen ska gå till (Pytel et al, 2009). Elliott et al (2010) menar att man kan arbeta 

fram lämpliga hjälpmedel som t.ex. olika typer av mätskalor för vissa patientgrupper där 

kommunikation är ett problem. Det kan vara patienter med talsvårigheter eller andra 

språkbarriärer. Med hjälp av en skala kan man få fram de värdefulla hälsouppgifter från 

patienten som man vill åt men det blir en envägskommunikation. 

Väntetiden och bristen på information på akutmottagningen en källa till missnöje. Missnöje 

leder ofta till att sjuksköterskans kompetens ifrågasätts. Liu et al (2010) anser att resurser 

måste läggas för att minska väntetiderna och därmed öka patienternas positiva upplevelser av 

vården. Befolkningen blir allt fler och äldre vilket i sin tur kommer att öka belastningen på 

akutmottagningar i framtiden. Polevi et al (2005) anser att utvecklingen dock kan mildras 

genom en utbyggnad av de befintliga akutmottagningarna samt det faktum att fler 

specialutbildade sjuksköterskor idag arbetar på akutmottagningen än för ett par år sedan.  

I föreliggande litteraturstudie upplever majoriteten av patienterna ett förtroende för hur 

akutsjuksköterskan prioriterar vårdbehovet hos de vårdsökande (Göransson et al, 2009).  Av 

patienterna var nöjda med själva triagebedömningen men saknade viss information om 

väntetider och sitt personliga hälsotillstånd. Vissa patienter i Möller et al (2010) studie ansåg 

däremot att triage var en opålitlig metod eftersom de kände sig osäkra på att de beskrivit sitt 

tillstånd rätt, vilken diagnos de skulle få och om de togs på allvar. Baldursdottir et al (2002) 

studie visade på att vid hög arbetsbelastning måste sjuksköterskan prioritera arbetet och hjälpa 

de som är svårast sjuka först. Risken med det är att vissa patienter som har en låg triagenivå 

lätt kan glömmas bort. Sjuksköterskans vårdande kompetens är i särklass den största enskilda 

faktorn som patienter tar med i sin bedömning av vårdkvaliteten och därmed också klassar 

som viktigast. Kontinuitet är viktig för patienterna och vårdkvaliteten. Baldursdottir et al 

(2002) menade vidare att en sänkning av vårdkvaliteten påverkar både patienter och 

sjuksköterskor på ett negativt sätt. Stigande antal inläggningar av patienter på olika sjukhus 

och nedskärningar på antalet bäddplatser förvärras av en alltmer ökad brist på sjuksköterskor. 

Samtidigt ökar ledningens frustration då sjukhusets enheter har en begränsad marginal för sin 

produktivitet. Denna situation är vanlig på akutmottagningar eftersom bristen på sängplatser 

på avdelningarna och operationstider gör att patienterna blir kvar längre på akuten.  

 

 



    

4.3.1  Kvalitetsdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie kvalitetsbedömdes resultatets 11 artiklar. Av dessa bedömdes 6 

artiklar ha hög kvalitet, 5 artiklar ha medel kvalitet och ingen artikel hade låg kvalitet. Detta anser 

vi vara en styrka för trovärdigheten av denna litteraturstudies innehåll och resultat. Nästan hälften 

av studierna var utförda i Sverige vilket också visar på att resultatet i studien väl stämmer överens 

med verkligheten. I flertalet av artiklarna angavs exklusionskriterier men inte vilket bortfall det 

var i studierna och varför. Vissa artiklar angav hur uppdelningen mellan män och kvinnor var men 

vi anser att det inte påverkar resultatet av studierna. Urvalet i studierna varierade mellan selektivt 

urval och bekvämlighetsurval med den gemensamma nämnaren av icke brådskande patienter. Att 

göra studier på en akutmottagning kan i vissa fall vara problematiskt trots att det är patienter av 

icke brådskande karaktär. Många äldre personer söker ofta vård och har ofta kognitiva problem 

som alla gånger inte märks. Eftersom vissa studier var enkätstudie skulle svaren kunna vara 

missvisande om personerna inte förstår frågeställningen. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Patienter som besökt akutmottagningen har i många fall en negativ upplevelse i bagaget, 

främst de patienter som inte är brådskande ur triage synpunkt (Nyström et al 2003). I vårt 

dagliga arbete i vården kommer vi alltid möta patienter i utsatta situationer. På 

akutmottagningen är patienten i ett extra utsatt läge. Ett gott bemötande och rätt känsla är 

ytterst viktigt i mötet. Sjuksköterskan väntar ofta på ordination från läkare för att gå vidare 

med åtgärder inom akutsjukvården. Det är svårt för icke brådskande patienter som sitter och 

väntar i timmar att förstå varför sjuksköterskor bara står där i stället för att informera dem vad 

som händer. Under sådana omständigheter kommer patienten enbart att betrakta 

sjuksköterskorna som assistenter till läkaren. Om sjukvårdspersonalen sätter ett lågt värde på 

omvårdnad, kommer patienterna att göra likaså (Nyström et al 2003).  

Många patienter upplever en brist på respekt, att de inte blir sedda som individer eller inte blir 

tagna på allvar (Muntlin et al 2005; Nyström et al 2003; Trant et al 2001). En studie i Sverige 

visade att många patienter i väntrummet hoppades på uppmärksamhet och väntade i tystnad 

för att visa sin förståelse för personalens arbetssituation på akutmottagningen. Många 

patienter som kommer till akutmottagningen anpassar sig till den befintliga vårdkultur som de 

har hört från andra eller lärt sig av tidigare erfarenheter. (Muntlin et al 2005). 

Vårdpersonalens inställning och attityd var en viktig aspekt i hur tillfredställande besöket på 

akutmottagningen blev. Ett visat intresse, kunskap och kompetens var aspekter som hade 

samband med ett gott bemötande och skapande en god relation mellan sjuksköterska och 



    

patient. Ett gott bemötande med emotionell omsorg fick patienten att känna sig trygg och 

minskade också ångest (Liu et al 2010). 

Även miljön på akutmottagningen var av betydelse samt att bli sedd som individ och kunna 

påverka sin vård (Nyström et al 2003). En god vårdmiljö handlar om att sätta människan 

främst och att se varje individ som kompetent och kunnig samt att ta hänsyn till alla 

inblandade parter. Vårdmiljö innefattar också att möta behov, behålla, uppnå och utveckla 

hälsa. En vårdmiljö omfattar mer faktorer än en arbetsmiljö (Ronsten 2009).  

Samhället ställer allt högre krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Genom 

viktiga verktyg som kvalitetsindikatorer kan verksamheten mätas, utvärderas och belysas ur 

ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan ska besitta kompetenser om bemötande, hon/han ska 

initiera, medverka och leda kvalitetsutvecklingen av vården framåt. Genom att själv vara 

kritisk och reflekterande har sjuksköterskan stora möjligheter att vara med och påverka 

vårdkvaliteten i rätt riktning. Dessutom ska vården så långt som möjligt vara utformad i 

samråd med patienten (Idvall, 2001). Inom akutsjukvården är dessa områden ibland svåra att 

tillgodose då ett högt flöde av patienter och bristfälliga resurser samt tidsbrist ger ett minskat 

utrymme för detta (Nyström et al 2004; Polevoi et al 2004). 

Författarna hade förväntat sig det resultat som framkom av litteraturstudien i frågan om 

väntetid, bemötande och information. Det författarna inte förväntat sig var bristen på integritet 

som många kände vid besöket på akutmottagningen. De flesta artiklar som inkluderats i denna 

studie är gjorda i USA. Författarna efterlyser ytterligare studier från andra delar av världen då 

sjukvårdsystemen skiljer sig åt mellan olika länder. I Sverige finns en allmän sjukförsäkring 

vilket gör att alla människor har rätt till bästa tänkbara vård oavsett förutsättningar. I USA 

däremot, kan ekonomiska förutsättningar avgöra kvalitén på vården som erhålls. Författarna 

kan inte bedöma vilken vård som erbjuds på sjukhusen i de amerikanska studierna. För att 

kunna göra korrekta jämförelser finns det därför behov av studier gjorda i länder 

representativa för svenska sjukvårdsförhållanden. I litteraturstudiens resultat framkommer 

olika patienters upplevelser av den akuta vården. Många utav dessa patienter upplevde samma 

negativa aspekter i vården. Det framkom även att många patienter försöker förhålla sig till 

vårdpersonalen på ett så bra sätt som möjlig för att kunna få bästa vård. Att man inte vill klaga 

eller vara till besvär för att riskera att vänta längre eller bli bemötta på negativt sätt. 

Sjuksköterskans roll inom akutsjukvården är mycket viktig och kan vara direkt avgörande för 

utfallet av tillfredställelse hos patienten. Genom att arbeta med ett vänligt och gott bemötande 

ur en annan synvinkel än den medicinska, ge korrekt information samt att underlätta 



    

patientens vistelse på akuten i den mån det finns resurser blir helhetsupplevelsen av vården 

för patienterna så mycket bättre. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien anser att en positiv utveckling inom 

akutsjukvården skulle kunna ge ett större utslag av nöjda patienter. Ett förslag är att utarbeta 

en modell att följa för varje patient bortsett från medicinska aspekter. Modellen kan t.ex. 

innefatta information till patienten efter visst antal min, kortare ”samtal”, erbjuda filt, något 

att dricka eller bara finnas som en medmänniska. 

Att bli sedd som individ och få saklig information har visat sig vara det viktigaste för 

patienterna. Därför kan dessa åtgärder lägga en bra grund för att patienterna ska få goda 

upplevelser av besöket på akutmottagningen.  
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Bilaga 1 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvantitativa studier 
Fråga  Ja  Nej  
1  Motsvarar titeln studiens innehåll?  

2  Återger abstract studiens innehåll?  

3  Ger introduktionen en adekvat beskrivning till vald problematik?  

4  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  

5  Är studiens syfte tydligt formulerat?  

6  Är frågeställningen tydligt formulerade?  

7  Är designen relevant utifrån syftet?  

8  Finns inklusionskriterier beskrivna?  

9  Är inklusionskriterierna relevanta?  

10  Finns exklusionskriterier 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  Diskuterar författarna studiens trovärdighet?  

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? 

Källa: Lundgren, A. (2007). Metoder för att främja amning av prematura barn: En  

systematisk Litteraturstudie, 42-43. Högskolan i Dalarna. 



    

 

     Bilaga 2  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativa studier 
Fråga  Ja  Nej  

1  Motsvarar titeln studiens innehåll?  

2  Återger abstract studiens innehåll?  

3  Ger introduktionen en adekvat beskrivning till vald problematik?  

4  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  

5  Är studiens syfte tydligt formulerat?  

6  Är den kvalitativa metoden beskriven?  

7  Är designen relevant utifrån syftet?  

8  Finns inklusionskriterier beskrivna?  

9  Är inklusionskriterierna relevanta?  

10  Finns exklusionskriterier 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 analyserades?  

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?  

 
Källa: Lundgren, A. (2007). Metoder för att främja amning av prematura barn: En  

systematisk Litteraturstudie, 42-43. Högskolan i Dalarna. 
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