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Sammanfattning 

 

Syfte: Att beskriva faktorer av betydelse för patienttillfredsställelse på akutmottagningen. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. Data baserades på 13 artiklar sökta i 

databasen PubMed.  

Resultat: Totalt identifierades sju faktorer av betydelse för patienttillfredsställelsen av vården 

på akutmottagningen. Faktorerna var patientens bakgrund, vårdpersonalens bemötande, 

information, kommunikation, triageprocessen, väntetid och miljö. Resultatet visade att den 

viktigaste faktorn som hade betydelse för patientens tillfredställelse på akutmottagningen var 

väntetiden, ovissheten kring denna och triageprocessens påverkan. 

Slutsats: Faktorerna visade sig vara viktiga var för sig och ännu viktigare i kombination med 

varandra. Om patienterna var missnöjda med en faktor påverkade det ofta tillfredställelsen av 

de andra faktorerna under besöket på akutmottagningen. Väntetiden tyder sig vara den mest 

betydande faktorn för patienttillfredsställelse i kombination med att triagesystemet påverkade 

hur länge patienterna faktiskt väntade på akutmottagningen. Forskning finns om vilka faktorer 

som var betydande för patienterna på akutmottagningen, ändå var patienterna fortsatt 

otillfredsställda och ovetande på akutmottagningen. Ytterligare forskning behövs kring 

samband mellan faktorer som är betydande för patienttillfredsställelsen på akutmottagningen 

och specifikt triagesystemets betydelse för väntetider och patienttillfredsställelse. Även 

forskning om triagesystemet är ett fungerande system, då samband visats med väntetider.  

 

Nyckelord: Akutmottagningen, faktorer, patienttillfredsställelse, triage, väntetider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Aim: To describe the factors of patient satisfaction in the emergency department. 

Method: A literature review with descriptive design. The data was based on 13 articles 

searched in the PubMed database. 

Result: In total, seven factors of patient satisfaction of care were identified in the emergency 

department. The factors were the patient's background, health professional response, 

information, communication, the triage process, waiting time and the environment. The result 

showed that the main factor that had an impact on patient satisfaction in the emergency 

department was waiting time, the uncertainty surrounding this and the impact of the 

triageprocess. 

Conclusion: The factors shown to be important in itself, and more importantly, in 

combination with each other. If patients were dissatisfied with one factor it often affected the 

satisfaction of the other factors during the visit to the emergency department. The waiting 

time suggest being the most significant factor for patient satisfaction and the triage system 

affected how long the patients actually waited in the emergency department. Research exists 

on what factors that are significant for patients in the emergency department. Yet patients 

continued to be unsatisfied and unaware in the emergency department. Further research is 

needed about the relationship between the factors that are important for patient satisfaction in 

the emergency department and specific the triage system's impact on waiting times and 

patient satisfaction. Also research on the triage system as a functioning system, as association 

showed to waiting times. 

 

Keywords: Emergency department, factors, patient satisfaction, triage, waiting times.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Akutsjukvård 

Ambulans, akutmottagning och intensivvårdsavdelning är exempel på olika instanser som 

arbetar med akutsjukvård. Vid akutmottagningen är det vanligt förekommande med interna 

indelningar såsom medicin, kirurgi och ortopedi. Patienter som söker akutsjukvård kan ha 

flera olika skador och sjukdomar som skiljer i allvarlighetsgrad. Att arbeta som sjuksköterska 

på en akutmottagning innebär att möta ett stort antal patienter under korta möten. Sorg när 

någon dör eller glädje över att någons liv räddats är olika förekommande sidor av arbetet på 

en akutmottagning och arbetet bygger till stor del på beprövad erfarenhet och tyst kunskap. 

Ofta krävs det snabba beslut som ska vara väl grundade (Wikström 2012) och den komplexa 

miljön ställer krav på ett fungerande teamarbete och är därför en viktig del på en 

akutmottagning (Suserud & Svensson 2009). Teamarbetet har också visat sig vara viktigt för 

att uppnå patientens behandlingsmål (Heard & Alexander 2012). 

 

1.2 Triage  

Triage betyder att välja ut. Syftet med att arbeta efter triage är att spara resurser och tid för 

både patienten och vården (Wikström 2012). När vården möter fler än en patient så ska 

prioriteringar genomföras och varje patients behov individuellt bedömas (Andersson et al. 

2006). Alla patienter har inte behov av att träffa en läkare och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan kan göra individuella bedömningar med påföljande prioriteringar och detta är 

innebörden av triage. Sjuksköterskor som arbetar med triage har ofta speciella generella 

direktiv eller delegeringar (Wikström 2012). I en studie av Cooke et al. (2006) hade en del 

patienter uppfattningen att de borde bli behandlande av en sjuksköterska, om hon var 

kvalificerad för patientens befintliga problem (Cooke et al. 2006). Brådskande fall behandlas 

omgående (Wikström 2012), vidare står det i hälso- och sjukvårdslagen att inom vården så ska 

förträde ges där behovet är störst (SFS 1982). Patienterna måste remitteras till rätt klinik för 

att få rätt vård. När fel i prioriteringsprocessen uppstår kan det leda till ökad brist på säkerhet 

och längre handläggning för patienten. Det finns variationer i arbetsuppgifterna på 

akutmottagningen och det krävs därför erfarenhet för att arbeta med triage. Det finns olika 

skalor för triage som fungerar som en hjälp för att ta olika beslut (Wikström 2012). Idag 

används till största del triageskalor med en femgradig nivåskala (1-5). Livshotande tillstånd 

prioriteras högst i triagenivå 1 och den lägst prioriterade triagenivån är 5 (Asplund et al. 

2010). Sjuksköterskan gör en första bedömning efter ankomstsamtal med patienten och 

rutinmässig kontroll. Ibland krävs det mer för att göra korrekta bedömningar och även 
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konsultation med annan vårdpersonal. Under patientens kontakt med akutmottagningen kan 

även en ny bedömning krävas om symtombilden förändras (Wikström 2012). 

 

1.3 Patienter på akutmottagning 

Definitionen av att vara patient innebär att mottaga hälso- och sjukvård samt rättighet till detta 

(Socialstyrelsen 2007). På olika sätt kan patienter komma till akutmottagningen antingen 

gående eller i ambulans. En viktig parameter är patientens personuppgifter, vilka ger tillgång 

till tidigare journaler, undersökningar och information om aktuella befintliga sjukdomar. Om 

patienten inte vill eller kan uppge sina personuppgifter registreras patienten som okänd, ett 

löpnummer följer med patienten under hela vårdkedjan för att rätt uppgifter till rätt patient ska 

finnas (Wikström 2012). Patienter som inkommer och vårdas på en akutmottagning är ofta i 

en utsatt situation där patienternas självbestämmande blir åsidosatt på grund av snabba beslut 

och behandlingsbehov (Kristoffersen et al. 2005). 

 

1.3.1 Patienttillfredsställelse 

Patienttillfredsställelse i vården innebär att patienten upplever att dennes behov har blivit 

tillgodosedda. Detta genom att personalen med kunskap och kompetens har bekräftat och sett 

patienten (Österberg & Nordgren 2012). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är komplex och kräver att han/hon har en förmåga att tänka analytiskt 

och ta viktiga beslut. Övervakning, observation och bedömning är ofta använda termer för att 

beskriva yrket. Som sjuksköterska finns en skyldighet att arbeta moraliskt och etiskt (Kelly & 

Vincent 2011). Även att respektera och ta hänsyn till mänskliga rättigheter, tro, vanor och 

patientens enskilda värderingar. En viktig uppgift som sjuksköterskan har ansvar över är att 

ge patienten adekvat information, för att patienten sedan ska ha möjlighet att sätta sig in i och 

påverka sin egen behandling (ICN International Council of Nurses 2012). En studie av Li et 

al. (2012) visade att om hela människan sågs med en helhetssyn blev det möjligt att vårda och 

tillfredsställa behov gällande flera dimensioner hos patienten. Genom att söka och bidra till 

vetenskaplig forskning utvecklar sjuksköterskan ytterligare sin roll (Li et al. 2012).  
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1.5 Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee menade att sjuksköterskans roll var att skapa en mellanmänsklig relation och 

i interaktionen med patienten använda sig själv terapeutiskt och ta hjälp av den egna 

personligheten. Viktigt var att skapa en ömsesidig relation människa till människa där det inte 

fanns några roller, bara en relation på samma plan och premisser. Sjuksköterskan skulle hjälpa 

patienten till att känna hopp för att kunna hantera andra faktorer som mod, tillit och 

uthållighet. Joyce Travelbee menade att människans grundläggande tillit till omvärlden var 

kärnan i hoppet (Kristoffersen et al. 2006) och utifrån detta präglades alla människor från 

tidigare erfarenheter (Wadensten & Carlsson 2003). Att förstå patientens upplevelser och 

känslor var det viktigaste för att kunna skapa den mellanmänskliga relationen och se varje 

patient på individnivå. Travelbee menade även att använda sig av korrekt kommunikation var 

ett av de viktigaste verktygen för att kunna skapa denna relation till patienten i kombination 

med empati. Empatin hjälpte sjuksköterskan att kunna känna in det aktuella psykiska tillstånd 

som patienten upplevde i den aktuella situationen (Kristoffersen et al. 2006).  

 

1.6 Faktorer av betydelse för patienttillfredställelse inom andra verksamheter 

En studie av Tran & Ngyen (2012) som genomfördes i Vietnam undersökte patienter med 

HIV/AIDS och de faktorer som bidrog till deras patienttillfredsställelse med vården. Faktorer 

som påverkade patienterna och som de upplevde hade lägst kvalité var väntetiden, hur 

tillgänglig vården var samt hur det fungerade administrativt. Faktorer som patienterna 

upplevde ökade deras tillfredställelse och bedömdes ge högre kvalité var att sekretessen 

fungerade och vårdpersonalens kompetensnivå. Resultatet visade också ett samband mellan 

personliga egenskaper hos patienten och nivån av tillfredställelse med vården. Ålder, kön, 

social status och ekonomisk situation var egenskaper som påverkade utfallet. Vidare visade 

resultatet att vart patienten befann sig i hälso- och sjukvårdssystemet påverkade 

patienttillfredställelsen (Tran & Ngyen 2012).  

 

En studie av Conner-Spady et al. (2011) redovisade att olika egenskaper exempelvis 

utbildningsnivå och om patienten kände sig rättvist behandlad avgjorde hur patienten kom att 

uppleva olika situationer. Patientens förväntningar var en avgörande faktor för att de skulle bli 

tillfredställda med väntetiden för knä och höftplastik, vilket visade sig vara betydande. 

Livskvalitén upplevdes bli försämrad under väntetiden av 77 % av de patienter som deltog i 

studien. Förväntad väntetid samt orsaken till väntetiden uppgav sig 74 % fått information om, 

trots detta var 55 % missnöjda med sin väntetid. Patienter som upplevde missnöje hade fått 
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vänta längre än de förväntat sig och de patienter som upplevde sig nöjda hade haft en kortare 

väntetid än förväntat (Conner-Spady et al. 2011). En studie genomförd av Conner-Spady et 

al. (2004) rörande ögonoperationer redovisade att patienter som hade kortare väntetid än 

förväntat i större utsträckning var nöjda med vården än de med längre väntetid än förväntat 

(Conner-Spady et al. 2004).  

 

Enligt en studie av Baillie (2009) som utfördes på en kirurgisk avdelning på ett akutsjukhus i 

England, var det viktigt för patienterna att känna värdighet där deras känslor var viktiga att 

identifiera. Även att personalen visade och fick respekt så att patienterna inte kände sig 

blottade inför undersökningar och omvårdnadsåtgärder. Patienternas känslor av att känna 

kontroll, känna att de inte behövde göra någonting som de inte ville samt som de kunde känna 

sig obekväma med ledde till ökad tillfredställelse med vården. Sammanfattningsvis visade 

studierna (Baillie 2009, Conner-Spady et al. 2004, Conner-Spady et al. 2011, Tran & Ngyen 

2012) att det fanns flera olika faktorer som kunde påverka patientens tillfredsställelse med 

vården inom olika instanser. 

 

1.7 Problemformulering  

Två studier (Cooke et al. 2006, Yildirim et al. 2005) visade att olika faktorer påverkade och 

kunde medföra minskad patienttillfredsställelse för patienter på akutmottagningen(Cooke et 

al. 2006, Yildirim et al. 2005). Det är av stor vikt för sjuksköterskor att identifiera och öka 

kunskapen om de faktorer som kan öka patienternas tillfredställelse av vården (Kristoffersen 

et al. 2005). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför det viktigt att 

sammanställa, identifiera och öka kunskapen om de faktorer som bidrar till ökad 

patienttillfredsställelse av vården för patienter som vårdas på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal som arbetar på en akutmottagning bör ha kunskap om 

de faktorer som patienter upplever bidrar till tillfredsställelse av vården samt kompetens för 

att hantera dessa. Genom kunskap och kompetens så kan arbetet med dessa faktorer leda 

vidare till utveckling av vården. Nyttan blir att kunskapen om dessa faktorer kan tillämpas 

praktiskt i arbetet och därmed förbättra omvårdnaden av patienter som vårdas på 

akutmottagningen. 
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1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som är av betydelse för 

patienttillfredsställelsen med vården på akutmottagningen, syftet var också att beskriva 

metodologiska aspekter gällande urvalsmetod och datainsamlingsmetod i de granskade 

artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar 

Vilka faktorer är av betydelse för att patienterna ska bli tillfredsställda med vården på 

akutmottagningen? 

Vilken kvalité har de i litteraturstudien ingående artiklarna avseende urvalsmetod och 

datainsamlingsmetod? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Designen i föreliggande litteraturstudie har genomförts med en deskriptiv design (Polit & 

Beck 2012). 

 

2.2 Litteratursökning  

Vetenskapliga artiklar söktes via databasen PubMed. Sökord som användes var: 

communication, consumers. emergency, emergency department, emergency medical services 

[MeSH], factors, overcrowding, patients [MeSH], patient satisfaction, patient satisfaction 

[MeSH]. Sökorden kombinerades genom att sätta in den booleanska termen AND mellan 

dem. Både MeSH termer och fritextsökning användes då det gav skilda resultat i sökningen. 

Manuellt sökta artiklar hittades som sekundärkällor i annan litteratur. Litteratursökningens 

resultat presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Litteratursökningens resultat 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed Emergency department 

AND Consumers 

70 4 3 2 

PubMed Emergency department 

AND Overcrowding 

269 6 1 1 

PubMed Patient satisfaction AND 

Emergency AND 

Communication 

256 26 4 3 

PubMed ("Patient 

Satisfaction"[Mesh]) AND 

"Emergency Medical 

Services"[Mesh] AND 

Factors 

209 23 10 4 

PubMed ("Patients"[Mesh]) AND 

"Emergency medical 

services"[Mesh] AND 

Factors 

181 4 2 1 

Manuellt sökta     2 2 

Total  985 63 22 13 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturstudie hade kriterierna att de skulle vara 

relevanta för valt syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2002-2013 och finnas tillgängliga i full text. Artiklar som kom från USA, Canada, Europa och 

Australien inkluderades då författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

sjukvårdssystemet har liknande organisation och funktion. Artiklarna skulle även vara etiskt 

godkända samt att både kvalitativa och kvantitativa artiklar skulle inkluderas. Artiklar som 

exkluderades i litteraturstudien var de som inte fanns skrivna eller översatta till engelsk eller 

svensk text. Även artiklar som inte fanns tillgängliga utan att de skulle medföra en kostnad 

uteslöts. Samtliga tidigare litteraturstudier som genomförts exkluderades. 

 

2.4 Valda källor 

Totalt 13 artiklar inkluderades i studien, dessa redovisas i tabell 2 och tabell 3 samt uppfyller 

kriterierna i 2.3. 
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2.5 Dataanalys 

Författarna till föreliggande litteraturstudie började med att söka i databasen PubMed via 

Högskolan i Gävles bibliotek med valda sökord för att hitta relevanta artiklar att inkludera. 

Alla funna artiklars titlar i sökningarna lästes av författarna till föreliggande litteraturstudie 

för att avgöra relevansen. Vidare lästes abstract för att avgöra om artiklarna kunde svara på 

syfte och frågeställningar inom valt ämnesområde. De artiklar som uppfyllde valda kriterier 

sammanställdes i tabell 1, sparades i referenshanteringssystemet RefWorks samt att de skrevs 

ut i Full Text för vidare bearbetning. De 22 valda artiklarnas fulla resultat lästes för att avgöra 

om de var relevanta att inkludera i föreliggande litteraturstudie, med utgångspunkt från valt 

syfte samt frågeställningar. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översattes därför till 

svenska. De båda författarna valde tillsammans ut 13 artiklar som ansågs relevanta för syfte 

och frågeställningar, varav 10 artiklar med kvantitativ ansats och 3 artiklar med kvalitativ 

ansats. Enligt Polit & Beck (2012) är det fördelaktigt att stryka under och göra anteckningar i 

artiklarna under bearbetningen för att få en större inblick i vad artiklarna redovisat, även att 

läsa igenom artiklarna minst två gånger. Författarna till föreliggande litteraturstudie följde 

anvisningarna i Polit & Beck (2012) och diskuterade sedan artiklarnas innehåll. 

Författare/årtal/land, titel, syfte och huvudresultat fördes in i tabell 3 för att skapa en tydlig 

överblick av de granskade artiklarnas innehåll. Återkommande faktorer identifierades i 

artiklarnas resultat. Artiklar som identifierat samma faktorer lades samman för att skapa 

underrubriker i föreliggande litteraturstudies resultat. Endast primärkällor användes vilket 

enligt Polit & Beck (2012) är en förutsättning för att skriva en tillförlitlig litteraturstudie.  

 

Artiklarnas kvalité analyserades, bedömdes och redovisades med stöd från valda delar av Polit 

& Beck (2012) i tabell 2. Tabell 2 utformades efter kriterier som ansågs viktiga att belysa när 

granskning av vetenskapliga artiklar sker. Tabell 2 strukturerades upp med rubrikerna 

författare/årtal/land, titel, ansats/design och urvalsmetod/undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie valde att granska kvalitén av urvalsmetod och datainsamlingsmetod mer 

ingående. Granskningen av dessa två metodologiska aspekter genomfördes med stöd från 

Forsberg & Wengström (2008) samt Polit & Beck (2012) där det står beskrivet vad som bör 

tänkas på vid en granskning av vetenskapliga artiklar, därav tabellens rubriker. Respektive 

rubrik finns beskriven i Forsberg & Wengström (2008) samt Polit & Beck (2012) och vad det 

är som bör granskas under dessa rubriker. 

 



8 
 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie granskade på ett objektivt sätt artiklarna som 

inkluderades i studien. Detta innebar att författarna inte lade egna värderingar eller hypoteser i 

de granskade artiklarnas resultat. Valda artiklar och alla funna resultat i föreliggande 

litteraturstudie är redovisade utan förvrängning och på ett hederligt sätt (Forsberg & 

Wengström 2008). De granskade artiklarna var etiskt granskade och svarade på syfte och 

frågeställningar.  

 

3. RESULTAT 

I föreliggande litteraturstudie granskades totalt 13 artiklar (Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 

2011, Huang et al. 2010, Kington & Short 2010, Lambe et al. 2003, Magaret et al. 2002, 

Meek & Torsello 2006, Pytel et al. 2009, Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Toma et al. 

2009, Watt et al. 2005,Yarris et al. 2012, Yoon et al. 2003) som undersökt en eller flera 

faktorer som påverkade patienttillfredställelsen av vården på akutmottagningen. Resultatet 

baserat på dessa artiklar presenteras både i löpande text och i tabeller utifrån syfte och 

frågeställningar. Av de granskade artiklarna identifierades av författarna till föreliggande 

litteraturstudie sju faktorer av betydelse för patientens tillfredställelse: patientens bakgrund, 

vårdpersonalens bemötande, information, kommunikation, triageprocessen, väntetid och 

miljö. 

 

Tabell 2. Studier inkluderade i resultatet. Författare/årtal,/land, titel, ansats, design, 

urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys. 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Ansats & 

Design 

Urvalsmetod & 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys 

Cross  

et al. 

2005 

Storbritan-

nien 

 

Rationing in 

the 

emergency 

department: 

the good, the 

bad, and the 

unacceptable

. 

Kvalitativ 

ansats. 

Utforskande 

design. 

Ändamålsenligt urval. 

Patienter av olika kön, 

åldrar, social- och 

ekonomisk status deltog i 

studien. Triagenivån på 

patienterna var mellan 3-5. 

Det var 11 deltagare i 

studien – sex män och fem 

kvinnor. Ålder redovisas 

inte. 

Patienterna 

kontaktades inom en 

vecka efter besöket. 

Därefter bestämdes 

ett möte i patientens 

hem eller arbetsplats.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes och 

spelades in. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. 

Texten lästes ett 

flertal gånger för att 

identifiera teman. 

Två slumpmässigt 

valda texter 

diskuterades mer i 

detalj med en annan 

forskare i studien.  
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Elmqvist  

et al. 

2011 

Sverige 

On a hidden 

game board: 

the patient´s 

first 

encounter 

with 

emergency 

care at the 

emergency 

department. 

Kvalitativ 

ansats. 

Fenomenolog-

isk design. 

Bekvämlighetsurval. 

Totalt 14 deltagare: tre 

läkare, fyra sjuksköterskor, 

en undersköterska, två 

anhöriga och fyra patienter.  

Patienterna hade olika 

diagnoser och kom till 

akutmottagningen på olika 

sätt.  Åtta kvinnor och sex 

män deltog. Ålder redovisas 

inte. 

Semistrukturerade 

intervjuer som var 

tidsbegränsade. 

Intervjuerna spelades 

in och 

transkriberades. 

Varje intervju lästes 

flera gånger. Texten 

delades in i 

meningsenheter och 

grupperades. För att 

säkerställa 

validiteten så 

jämfördes 

meningsenheter och 

mönster. 

Huang  

et al. 

2010 

Kanada 

The impact 

of delays to 

admission 

from the 

emergency 

department 

on inpatient 

outcomes. 

Kvantitativ 

ansats.  

Korrelerande 

och 

retrospektiv 

design. 

Konsekutivt urval 

Deltagarna var samtliga 

patienter som besökt 

akutmottagningen och 

registrerats i tre databaser 

och var >18 år. Besöken 

resulterade i remiss till 

operation eller att de blev 

inlagda på sjukhus. Totalt 

10847 deltagare inkluderas 

och det var en jämn 

fördelning mellan män och 

kvinnor.  

Data samlades in via 

ett akutsjukhus i 

Kanada. Från tre 

olika databaser: 

Information om 

akutmottagningsbesö

ket, information om 

patientens vistelsetid 

och information om 

kostnader under 

vistelsen. 

 

Univariate analysis 

för att se 

genomsnittlig 

kostnad. Kaplan-

Meier survival 

curves för att 

jämföra kostnader 

mellan grupper. 

Multivariate 

analysis med 

natural logarithm 

transformations för 

att jämföra. 

Kington & 

Short 

2010 

Australien 

 

What do 

consumers 

want to 

know in the 

emergency 

department? 

Kvantitativ 

ansats. 

Beskrivande 

design. 

Ändamålsenligt urval.  

Pilot studie. Totalt deltog 32 

patienter  i studien. Både 

män och kvinnor. Kvinnorna 

var överrepresenterade. Alla 

åldrar deltog men 66 % var 

mellan 16-50 år. 

Anonym enkät som 

delades ut till 

patienter på 

akutmottagningen. 

Deskriptiv statistik. 

Lambe  

et al. 

2003 

USA 

Waiting 

Times in 

California´s 

Emergency 

Departments

. 

Kvantitativ 

ansats. 

Korrelerande 

design. 

 

Randomiserat urval.  

Två till sex erfarna 

datainsamlare gjorde ett till 

sex besök på 

akutmottagningen under åtta 

timmar/gång. Totalt deltog 

1208 patienter i studien. Kön 

och ålder på deltagarna 

redovisas inte. 

Observationer: 

Patienternas väntetid 

från det att de kom 

till akutmottagningen 

och tills att de fick 

träffa vårdpersonal 

klockades. 

Telefonenkäter. 

4-stage sampling 

algorithm. 2-sample 

t-test för att göra 

jämförelser. För att 

undersöka samband 

användes Pearsons 

korrelations 

koefficient.  
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Meek & 

Torsello 

2006 

Australien 

Emergency 

department 

Communicat

ion Officer: 

Response to 

consumers 

demand. 

Kvantitativ 

ansats. 

Undersökande 

och 

jämförande 

design.  

Bekvämlighetsurval.  

Deltagarna i studien hade 

väntat i minst 30 min på 

akutmottagningen. Det var 

totalt 133 deltagare fördelat 

på fyra grupper: 

undersökaren var närvarande 

- 34 deltagare, video var 

närvarande - 26 deltagare, 

undersökare och video var 

närvarande - 30 deltagare, 

varken undersökaren eller 

video var närvarande 43 

deltagare. Deltagarnas kön 

och ålder redovisades inte. 

Data samlades in med 

en tvärsnitts enkät. 

Med en femgradig 

ordinalskala. Under 

fyra olika skift 

delades enkäterna ut: 

när undersökaren var 

närvarande, när en 

video var igång, när 

båda två ovan var 

närvarande och när 

inget av ovan var 

närvarande. 

Svaren på enkäten 

jämfördes genom 

att använda ordinal 

logistisk 

regressionsanalys – 

Kruskall Wallis test 

och Pearson x
2 
– 

test. De olika 

testerna analyserade 

olika frågor i 

enkäten. 

Nathan  

et al. 

2002 

USA 

 

 

Patient 

Satisfaction 

in the 

Emergency 

Department- 

A Survey of 

Pediatric 

Patients and 

Their 

Parents.  

Kvantitativ 

ansats. 

Prospektiv 

tvärsnitt-

design. 

Bekvämlighetsurval. 

Totalt 101 stycken deltagare. 

Deltagarna var mellan 5-17 

år gamla samt deras 

vårdnadshavare/förälder. 

Deltagarnas kön redovisades 

inte. 

Deltagarna fick fylla i 

enkäter, det var tre 

olika - en för barn 

mellan 5-11 år, en för 

barn mellan 12-17 år 

och en för 

förälder/vårdnadsha-

vare. 

Statistisk analys 

användes för att 

jämföra (Wilcoxon 

rangsummetest). 

Spearmans rank och 

korrelations test 

använde för att se 

samband.  

Pytel 

et al. 

2009 

USA 

Nurse/patie-

nt/visitor 

communicat-

ion in the 

emergency 

department. 

Kvantitativ 

ansats. 

Prospektiv och 

beskrivande 

design. 

Bekvämlighetsurval. 

Deltagarna var patienter 

(n=123) på 

akutmottagningen som var 

>18 år samt sjuksköterskor 

(n=73). Deltagarnas kön 

redovisas inte. 

Anonyma enkäter. 

Två enkäter för 

tillfredställelse och 

kommunikation 

skapades av 

forskarna. En för 

patienter och en för 

vårdpersonalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptiv statistik. 

Mantel Haenszel x
2 

test användes för att 

mäta samband. 
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Thrasher &  

Purc-

Stephenson 

2008 

Kanada 

Patient 

satisfaction 

with nurse 

practitioner 

care in 

emergency 

departments 

in Canada. 

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnitts- 

design. 

Ändamålenligt urval.  

Deltagarna var patienter på 

akutmottagningen som 

träffat en sjuksköterska. 

Totalt deltog 113 deltagare 

som var >12 år (n=83) och 

de som var <12 (n=30) 

representerades av 

vårdnadshavare/förälder. 

Både kvinnor och män 

deltog i studien, jämnt 

fördelat. 

Deltagarna fyllde i en 

enkät med 21 frågor, 

med en fyrgradig 

Likert skala.  

Faktoranalys med 

varimax rotation. 

Toma.  

et al. 

2009  

USA 

Patient 

Satisfaction 

as a 

Function of 

Emergency 

Department 

Previsit 

Expectations

. 

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnitts-

design 

 

Konsekutivt urval.  

Totalt 504 patienter som 

kom till akutmottagningen 

och blev inskrivna deltog i 

studien. Åldern på 

deltagarna var >18. Kvinnor 

och män deltog. 

 

Anonyma enkäter. 

Tre faser 

genomfördes: vid 

patientens ankomst, 

då patienten lämnade 

och sista fasen då 

resultaten granskades 

i efterhand. 

Bivariata analyser 

användes. Poisson 

regression användes 

för att analysera 

data. 

Watt  

et al. 

2005 

Canada 

Patient 

expectations 

of 

emergency 

department 

care: phase I 

– a focus 

group study. 

Kvalitativ 

ansats. 

Utforskande 

design. 

Ändamålsenligt urval.  

Totalt 12 stycken 

fokusgrupper. Dessa delades 

upp i tre olika undergrupper: 

inte besökt akutmottagning 

på tre år, inte besökt 

akutmottagning på 12 mån 

samt personal. Åldern på 

deltagarna var >14 år. 

Deltagarnas kön redovisades 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Materialet 

spelades in och 

transkriberades. 

Transkript och 

fältanteckningar 

analyserades med 

en kombinerad 

fråge- och 

temagransknings 

analys.  
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Yarris  

et al. 

2012 

USA 

How 

Accurately 

Can 

Emergency 

Department 

Providers 

Estimate 

Patient 

Satisfaction? 

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnitts- 

design. 

Bekvämlighetsurval/randomi

serat urval. 

Deltagarna var patienter på 

akutmottagningen. 

Deltagarna var >18 år, 

mellan 16-18 år om 

föräldrarna godkände 

medverkan, 

vårdnadshavare/föräldrar till 

deltagare <16år samt 

vårdpersonal. Genom att 

singla slant valdes deltagare 

ut eftersom alla potentiella 

inte var möjligt att 

inkludera. Det var totalt 242 

patienter och 227 från 

vårdpersonalen. Deltagarnas 

kön redovisas inte. 

Enkäter delades ut 

när patienterna skrevs 

ut. Enkäten bestod av 

en fyr- eller 

femgradig Likert 

skala. Vårdpersonal 

fyllde i en liknande 

enkät om vad de 

trodde patienterna 

svarat. 

Deskriptiv statistik. 

Självständiga 

jämförelser gjordes 

med 2-sample t-

test. Fisher´s exact 

test för varje 

enskild åtgärd. 

Samband 

uppskattades 

genom att använda 

logistic regression.   

Yoon 

et al. 

2003 

USA 

Analysis of 

factors 

influencing 

length of 

stay in the 

emergency 

department. 

Kvantitativ 

ansats. 

Retrospektiv 

design. 

Konsekutivt urval.  

Deltagarna var 894 patienter 

som registrerats vid 

akutmottagningen, varav 

51% var män och 49% var 

kvinnor. Deltagarnas ålder 

redovisades inte. 

Insamling av data 

genomfördes via 

granskning av 

journaler. 

Deskriptiv statistik. 

Jämförelser 

genomfördes med 

2-sample t-test.  

 

Tabell 3. Författar/årtal/land, titel, syfte och huvudresultat. 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Cross et al. 

2005 

Storbritannien 

 

Rationing in the 

emergency 

department: the 

good, the bad, and 

the unacceptable. 

Syftet var att utforska patienters 

perspektiv på väntetider och 

andra metoder för fördelning 

och prioritering på 

akutmottagningen. 

De intervjuade ansåg att vissa prioriteringar och 

fördelningar var acceptabla. De förväntade sig att 

vänta men saknade nödvändiga förklaringar eller 

information om orsaken varför. De ansåg att 

triage var en viktig del på akutmottagningen. 

Förståelse att akuta fall och barn prioriterades 

först var acceptabelt.  

 

 



13 
 

Elmqvist et al. 

2011 

Sverige 

On a hidden game 

board: the 

patient´s first 

encounter with 

emergency care at 

the emergency 

department. 

Syftet var att beskriva och 

förstå patientens första 

möte med akutsjukvården vid  

akutmottagningen, hur den 

upplevdes av 

patienten, närstående och 

vårdpersonal. 

Analysen visade att dåtid, nutid och framtid 

präglade mötet där ömsesidiga erfarenheter 

utgjorde en grund för de som deltog i mötet. Fem 

faktorer beskrev variationerna: otydliga regler och 

motstridiga förväntningar på mötet, ett möte med 

den fysiska människan, opersonliga möten, 

isolerad och ovetande om mötets längd samt 

strävan efter mening i mötet. 

Huang et al. 

2010 

Kanada 

The impact of 

delays to 

admission from 

the emergency 

department on 

inpatient 

outcomes. 

Syftet var att bedöma effekten 

av förseningar vid inläggning 

från akutmottagningen till 

slutenvårdens vistelselängd, och 

kostnaden för inlagd patient. 

Cirka 11,6% av de inlagda patienterna upplevde 

en fördröjning. Studien redovisade att en 

fördröjning vid inläggningen var associerad med 

12,4% längre vistelsetid för inlagda patienter, och 

11,0% större total kostnad för den inlagda 

patienten. Effekten av försening på alla inlagda 

patienter ledde till ytterligare vårddagar och en 

ökning av kostnaden.  

Kington & 

Short 

2010 

Australien 

 

What do 

consumers want 

to know in the 

emergency 

department? 

Syftet med studien var att 

undersöka vilka prioriteringar 

patienter upplevde viktiga vid 

akutmottagningen. För att 

utveckla en 

informationsbroschyr. 

De prioriteringar som patienterna upplevde var 

viktigast var information kring väntetider, hur 

akutmottagningen fungerade, hur triage systemet 

fungerade, parkeringsmöjligheter och hur de 

kunde identifiera personalen.  

Lambe et al. 

2003 

USA 

Waiting Times in 

California´s 

Emergency 

Departments. 

Syftet var att se hur länge och 

varför patienterna väntade på 

akutmottagningen innan de fick 

träffa vårdpersonal. 

Patienterna väntade i genomsnitt 56 minuter, 42% 

väntade längre än 60 minuter. Väntetiderna var 

signifikant längre på sjukhus i fattigare stadsdelar. 

Färre läkare och triage sjuksköterskor var 

associerat med längre väntetider. 

Meek & 

Torsello 2006 

Australien 

Emergency 

department 

Communication 

Officer: Response 

to consumers 

demand. 

Syfte var att avgöra om 

anställning av en 

kommunikationsansvarig på 

akutmottagningen i väntrummet 

förbättrade akutmottagningens 

patienttillfredsställelse avseende 

informationsutbyte och allmän 

tillfredställelse i väntrummet. 

 

 

 

 

 

När den kommunikationsansvarige var 

närvarande upplevde patienterna att utbytet av 

information och allmän tillfredställelse 

förbättrades. När endast video spelades upp 

förbättrades förståelsen för hur akutmottagningen 

fungerade och varför patienterna fick vänta.   
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Nathan et al. 

2002 

USA 

 

 

Patient 

Satisfaction in the 

Emergency 

Department- A 

Survey of 

Pediatric Patients 

and Their Parents.  

Syftet var att granska och 

jämföra patienttillfredsställelse 

på pediatriska 

akutmottagningen, patienter och 

medföljande föräldrar. Att 

identifiera aspekter på hälso-och 

sjukvården som påverkar 

tillfredsställelsen. 

Föräldrarnas tillfredsställelse var associerad med 

kvaliteten på interaktionerna mellan vårdpersonal 

och patient, anpassad information och kortare 

väntetider. Barnens tillfredsställelse var också 

associerad med kvaliteten på interaktionen mellan 

vårdpersonal och patient, tillräcklig information 

och smärtlindring.  

Pytel et al. 

2009 

USA 

Nurse/patient/visit

or communication 

in the emergency 

department. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka patienter/besökares 

uppfattningar om viktiga 

kommunikationsbehov på 

akutmottagningen, 

uppfattningar om hur 

sjuksköterskan använder sin 

kommunikation. Samt om 

uppfattningen av viktiga 

kommunikationsbehov mellan 

sjuksköterskor och patienter på 

akutmottagningen stämde 

överens.  

Sjuksköterskans och patientens/besökarens 

uppfattningar om viktiga kommunikationsbehov 

var likartade. Dock skiljde sig vissa faktorer mer 

än andra.  

Thrasher & 

Purc-

Stephenson 

2008 

Kanada 

Patient 

satisfaction with 

nurse practitioner 

care in emergency 

departments in 

Canada. 

Syftet var att mäta patientens 

tillfredsställelse med vården 

som utfördes av sjuksköterskor 

på akutmottagningar i Kanada 

med hjälp av en validerad enkät.  

Tre delskalor visade att patienter var nöjda med 

uppmärksamheten, vården och hade en måttlig 

förståelse för sjuksköterskerollen. Deltagare med 

högre inkomstnivåer rapporterade högre 

tillfredsställelse med den uppmärksamhet de fick, 

patienter med tidigare bra erfarenhet rapporterade 

högre nivåer av tillfredsställelse med den vård de 

fått. Det fanns ingen märkbar ökning av 

patienttillfredsställelse baserat på ålder, kön, 

utbildning eller hälsa. 
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Toma. et al. 

2009  

USA 

Patient 

Satisfaction as a 

Function of 

Emergency 

Department 

Previsit 

Expectations. 

Syftet med studien var att mäta 

effekten av mötet vid 

akutmottagningen mellan 

patienternas förväntningar på de 

diagnostiska och terapeutiska 

insatserna på 

patienttillfredsställelsen. 

Totalt 29 % hade inga förväntningar före besöket 

gällande diagnostiska eller terapeutiska insatser, 

24 % hade en förväntan, 47 % hade flera 

förväntningar på insatser. Studien kunde inte 

redovisa ett samband mellan uppfyllandet av 

förväntningar och tillfredsställelse. Däremot 

redovisades ett starkt samband mellan vårdgivares 

sociala kompetens och tillfredsställelsen på 

akutmottagningen. Andra faktorer som var 

förknippade med tillfredsställelse var adekvata 

förklaringar till väntetider och den totala tiden på 

akutmottagningen. 

Watt et al. 

2005 

Canada 

Patient 

expectations of 

emergency 

department care: 

phase I – a focus 

group study. 

Syftet var att utforska patientens 

förväntningar av vården vid 

akutmottagningen och jämföra 

dessa med personalens 

uppfattningar om patientens 

förväntningar. 

Fokusgruppernas förväntningar identifierades och 

kategoriserades i sex temaområden: 

kommunikation, rimliga väntetider, triage 

processen, information, vårdkvalité, och 

förbättringar vid akutmottagningen. 

Vårdpersonalen förstod en del av patientens 

förväntningar men inte alla. 

Yarris et al. 

2012 

USA 

How Accurately 

Can Emergency 

Department 

Providers 

Estimate Patient 

Satisfaction? 

Syftet var att mäta 

vårdpersonalens förmåga att 

bedöma patientens 

tillfredsställelse, och hypotesen 

att vårdpersonalen korrekt kan 

beräkna 

patienttillfredsställelsen. 

Övergripande tillfredsställelse hos patienterna var 

96,6%, jämfört med vårdpersonalens 94,4%. 

Vårdpersonalens uppskattning om empati av 

patientens tillfredsställelse var 95,2%. 

Patienttillfredsställelsen var liknande för tydlighet 

i kommunikation. Patienttillfredsställelsen var 

78,9% för upplevd längd av 

akutmottagningsvistelse och 82,6% för kvalitén 

på smärtkontroll. Uppskattad 

patienttillfredsställelse förknippades inte med 

ålder och kön, patientens ställning eller 

akutmottagningens storlek. 

Yoon et al. 

2003 

USA 

Analysis of 

factors 

influencing length 

of stay in the 

emergency 

department. 

Syftet med studien var att 

identifiera och kvantifiera 

akutmottagningens 

tidsintervaller för patienten, att 

mäta påverkan av tester och 

konsultationer samt hur länge 

patientens stannade  i de olika 

triagenivåerna. 

Patienter i triagenivå 2 och 3 hade längst 

väntetider innan de fick träffa vårdpersonal och 

den längsta totala tiden på akutmottagningen. 

Patienter i triagenivå 1 och 5 hade kortast 

väntetider. Tester och konsultationer ökade hur 

länge patienten stannade på akutmottagningen, 

detta påverkades av vilka konsultationer och 

tester som utfördes. 
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3.1 Patientens bakgrund 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade fyra studier (Cross et al. 

2005, Toma et al. 2009, Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Yarris et al. 2012) vilken 

påverkan patientens bakgrund hade på patienttillfredställelsen. Patienttillfredsställelsen visade 

sig inte ha några samband med kön och ålder i tre av artiklarna (Toma et al. 2009, Thrasher & 

Purc-Stephenson 2008, Yarris et al. 2012). Patienttillfredsställelsen visade heller inga 

samband med utbildning eller hälsostatus. Inkomstnivå var en faktor som hade samband med 

patienttillfredsställelse. De med hög inkomst var mer nöjda med vården än de som tjänade 

mindre (Thrasher & Purc-Stephenson 2008). Det fanns också ett samband med 

patienttillfredsställelsen om patienterna hade varit nöjda med vårdpersonalen vid tidigare 

besök på akutmottagningen (Cross et al. 2005, Thrasher & Purc-Stephenson 2008). I en studie 

genomförd av Toma et al. (2009) redovisades inget samband mellan flera förväntningar hos 

patienten och ökad patienttillfredsställelse. Dock ökade patienttillfredsställelse om det endast 

fanns en förväntning hos patienterna som också uppfylldes (Toma et al. 2009). 

 

3.2 Vårdpersonalens bemötande  

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade sex studier ( Elmqvist et 

al. 2011, Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Magaret et al. 2002, Pytel et al. 2009, Toma et 

al. 2009,Watt et al. 2005) faktorn bemötande. De flesta som kom till akutmottagningen var 

oroliga, upplevde smärta och rädsla (Watt et al. 2005). Bli sedda och behandlade som 

individer för att inge trygghet var en viktig faktor som påverkade patienttillfredsställelsen. 

Även visa patienten att det fanns någon som brydde sig om dem (Pytel et al. 2009, Watt et al. 

2005). Närhet, uppmärksamhet och att patienten togs på allvar gav patienten bekräftelse om 

att denne var viktig och betydande (Elmqvist et al. 2011, Pytel et al. 2009, Thrasher & Purc-

Stephenson 2008). I en studie av Elmqvist et al. (2011) upplevde patienterna att personalen 

inte var fokuserad på sitt jobb, vilket fick dem att känna sig bortglömda och att de blev 

behandlade respektlöst (Watt et al. 2005).  Faktorer som att patienten sågs i ögonen, erbjöds 

något att dricka, frågor om hur patienten mådde och att vårdpersonalen tog i hand vid första 

mötet ökade toleransen hos patienterna. Det positiva mötet bidrog till ökat tålamod, förståelse 

och ödmjukhet (Elmqvist et al. 2011). 

 

Sambandet mellan interaktioner och patienttillfredsställelse visade två studier vara betydande 

(Magaret et al. 2002, Toma et al. 2009). Patienterna kände sig trygga då vårdpersonalen 

visade intresse av de befintliga kroppsliga problemen, dock kände patienterna ofta att de inte 
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var delaktig i sin egen vård.  Patienterna upplevde att deras känslor och tankar inte togs på 

allvar och därför inte betraktades som viktiga. Orsaker till detta kunde enligt vårdpersonal 

vara att de inte ville förlora viktig tid och därför prioriterades inte patientens själsliga behov. 

Riskerna med att inte engagera sig i patientens själsliga upplevelse var att det inte skapades en 

mellanmänsklig relation (Elmqvist et al. 2011). 

 

3.2.1 Information 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade fem studier (Elmqvist et 

al. 2011, Magaret et al. 2002, Meek & Torsello 2006, Pytel et al. 2009, Watt et al. 2005) 

faktorn information. Uppdateringar om vad som hände och skulle hända var viktigt för 

patienterna på akutmottagningen (Watt et al. 2005). Förklaringar angående behandlingar, 

resultat och utredningar var otillfredsställande (Elmqvist et al. 2011, Pytel et al. 2009, Watt et 

al. 2005). Information om förseningar visade sig vara otillfredsställande i kombination med 

personalens bristande förmåga att se patienterna, de pratade över huvudet på patienterna och 

var inte engagerade i samtalen (Watt et al. 2005). Om personalen gav korrekt och adekvat 

information bidrog det till en ökad patienttillfredsställelse (Magaret et al. 2002). 

 

När vårdpersonal ständigt var närvarande i väntrummet upplevde patienterna att de fick bra 

information, att de blev hörda, hjälpta med deras behov och ökade deras förståelse gällande 

exempelvis väntetider (Meek & Torsello 2006). 

 

3.2.2 Kommunikation 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade tre studier (Elmqvist et 

al. 2011, Pytel et al. 2009, Watt et al. 2005) faktorn kommunikation. Kommunikation visade 

sig vara en viktig faktor för patienttillfredsställelse. Sjuksköterskorna och patienterna hade 

olika uppfattning om vad som var viktigast om vilken information som gavs, vilket skapade 

kommunikationshinder. Det framkom att detta var någonting som behövde utvecklas för att 

öka patienttillfredsställelsen (Pytel et al. 2009).  

 

Enligt Elmqvist et al. (2011) tog vårdpersonal ofta snabba beslut på akutmottagningen utan att 

samråda med patienten vilket bidrog till utanförskap, förlorad självkontroll och ingen 

delaktighet hos patienten. För att hjälpa patienten att ta tillbaka sin självkontroll behövdes en 

förståelse över vad som hände och hur systemet fungerade. När kommunikationen brast 

uppstod det mellan vårdpersonal och patienter en motstridighet gällande de förväntningar som 
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fanns. Ibland kunde förvirring uppstå då patienten fick en diagnos helt skilt från det patienten 

sökt för vilket en god kommunikation kunde lindrat. Kommunikationsbrister bidrog till 

missnöje då patienten exempelvis ansåg att vårdpersonalen borde vetat vad patienten sökt för 

vid ankomst. Vårdpersonalen i sin tur ansåg att patienterna borde lämnat viktiga uppgifter, 

exempelvis identifikation innan de kunde känna till patienternas situation (Elmqvist et al. 

2011). 

 

Patienterna upplevde att kontinuiteten med vården inte var säker, kopplad till primärvården 

och andra yttre instanser. Informationen kom för sent tillbaka och detta medförde en 

otrygghet hos patienterna. För att säkra systemet ville patienterna ha en databas där olika 

institutioner kunde se varandras journalanteckningar (Watt et al. 2005). 

 

3.3 Triageprocessen 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade sex studier (Cross et al. 

2005, Elmqvist et al. 2011, Huang et al. 2010, Kington & Short 2010, Watt et al. 2005, Yoon 

et al. 2003) faktorn triage. En studie av Elmqvist et al. (2008) visade att hur patienterna 

anlände till akutmottagningen var för vårdpersonalen en första indikation på hur allvarlig 

situationen var. Vårdpersonalens första prioritering var att behandla tillstånd som kunde vara 

livshotande. Patienterna sorterades in ett system av olika nivåer för att prioriteras rätt, 

upplevelsen av detta kunde kännas osammanhängande för patienterna. När tillståndet hade 

stabiliserats eller uteslutits som livshotande hamnade patienterna i en triagenivå lägre. Detta 

bidrog ytterligare till en osammanhängande upplevelse (Elmqvist et al. 2011). Patienterna på 

akutmottagningen uppgav att de inte förstod hur personalen arbetade (Cross et al. 2005, 

Elmqvist et al. 2011, Kington & Short 2010, Watt et al. 2005). Patienterna som förstod triage 

uppfattade det som ett fungerande system (Cross et al. 2005, Kington & Short 2010, Watt et 

al. 2005). Triageprocessen visade sig ha samband med hur länge patienterna fick stanna på 

akutmottagningen (Cross et al. 2005). De patienter som sorterades in i triagenivånivå 2 och 3 

hade längst väntetid, patienter i triagenivånivå 1 och 5 hade kortast väntetid (Yoon et al. 

2003). Även studie gjord av Huang et al, (2010) visar att triagenivå 3 hade längst väntetid och 

1 och 5 hade kortast (Huang et al, 2010).  

 

3.4 Väntetid 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade åtta studier (Cross et al. 

2005, Elmqvist et al. 2011, Huang et al. 2010, Kington & Short 2010, Lambe et al. 2003, 
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Magaret et al. 2002, Toma et al. 2009, Watt et al. 2005) faktorn väntetid. Patienterna visste 

oftast om att de behövde vänta på akutmottagningen (Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, 

Watt et al. 2005), att väntan kunde bli oförutsägbar och osäker var dock inget de var 

förberedda på och detta kunde bidra till ett mindre bra möte. Att vänta ensam i ett rum på 

obestämd tid gav en känsla av övergivenhet hos patienten. Även ångest framkallades och 

förväntningarna var att få komma in snabbt. Att vänta länge utan information och resultat 

orsakade frustration. Patienterna ansåg att det var bättre att få informationen om att det fanns 

mycket att göra och att det var låg bemanning, det spelade ingen roll vilken typ av 

information som framfördes så länge den kom fram (Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005).  

 

En studie av Cross et al. (2005) visade att väntetid och förväntningar var sammanlänkande 

faktorer för hur tålmodiga patienterna var med att vänta. Tidigare erfarenheter avgjorde vilka 

förväntningar på väntetiden patienterna hade. Oavsett hur länge patienterna väntat så 

framkom det att den bristande informationen om varför de väntat var det största problemet. 

Patienterna kunde inte förstå varför vissa patienter fick vänta kortare än andra trots att de 

kommit in senare. Att barn, livshotande tillstånd och extrema smärttillstånd blev placerade 

före i kön accepterade patienterna (Cross et al. 2005). 

 

Av de granskade artiklarna redovisade två studier (Huang et al. 2010, Lambe et al. 2003) hur 

lång tid patienterna faktiskt väntade på akutmottagningen. I en studie av Lambe et.al (2003) i 

USA väntade patienterna i genomsnitt 56 min. Det visade sig att på akutmottagningar där det 

fanns fler sjuksköterskor som jobbade med triage och fler läkare att tillgå så var väntetiden 

kortare. För varje ytterligare sjuksköterska som arbetade med triage så minskade väntetiden 

med 28 min (Lambe et al. 2003). En annan studie av Huang et al. (2010) i Kanada visade att 

väntetiden på akutmottagningen varierade mellan 336-419 minuter (Huang et al. 2010). 

 

Magaret et al. (2002) redovisade att samband fanns mellan kortare väntetider i 

undersökningsrum/väntrum och ökad patienttillfredsställelse (Magaret et al. 2002). En annan 

studie av Yarris et al. (2012) redovisade dock inget samband mellan total väntetid, vistelsetid 

och patienttillfredsställelse (Yarris et al. 2012). Det visade sig att faktorn väntetid var det som 

patienterna var mest otillfredsställda med och även det som patienterna behövde mest 

information om (Cross et al. 2005, Kington & Short 2010, Toma et al. 2009).  
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3.5 Miljö 

Av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisade fyra studier (Cross et al. 

2005, Elmqvist et al. 2011, Kington & Short 2010, Meek & Torsello 2006) faktorn miljö. En 

studie av Elmqvist et al. (2011) visade att patienter på akutmottagningen uppfattade miljön i 

undersökningsrummen som kala och tråkiga. Med hänsyn till hygienrutiner hade dock 

patienterna förståelse för rummens miljö. Sinnena upplevdes starkare i det tysta isolerande 

rummet, exempelvis förstärkt hörsel tydliggjorde ljudet av fötter som gav hopp om att någon 

skulle komma och besvikelse när de passerade. Tankar flödade i brist på annan distraktion och 

detta bidrog till fler frågor utan svar. Patienterna vågade inte lämna undersökningsrummet 

med risk för att missa ett möte med vårdpersonalen. Rädslan för att bli bortglömd var stark 

bakom de stängda dörrarna (Elmqvist et al. 2011).  

 

Hjälpmedel i väntrummet exempelvis en video upplevdes av patienterna tillfredställande 

gällande förståelse för hur det fungerade på akutmottagningen och varför väntetider uppstod. 

Detta ökade informationstillfredsställsen (Meek & Torsello 2006). Även 

informationsaffischer uppskattades av patienterna (Cross et al. 2005). Det visade sig att 

patienterna ansåg att det var viktigt med information angående toaletter, parkering, 

möjligheter till mat och motta besök samt vart de kunde gå undan för avskildhet (Kington & 

Short 2010). 

 

3.6 Metodologiska aspekter i granskade artiklar 

I föreliggande litteraturstudie granskades kvalitén gällande urvalsmetod och 

datainsamlingsmetod i de, i resultatet, inkluderade artiklarna. Av de13 inkluderade artiklarna 

redovisades urvalsmetod enligt följande: fyra artiklar via ändamålsenligt urval (Cross et al. 

2005, Kington & Short, 2010, Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Watt et al. 2005), tre 

artiklar via konsekutivt urval (Huang et al.2010, Toma et al. 2009, Yoon et al. 2003), fyra 

artiklar via bekvämlighetsurval (Elmqvist et al. 2011, Meek & Torsello 2006, Nathan et al. 

2002, Pytel et al. 2009), en artikel via randomiserat urval (Lambe et al. 2003) och i en artikel 

användes ett bekvämlighetsurval som sedan randomiserades genom att singla slant (Yarris et 

al. 2012). 

 

Datainsamlingsmetod redovisades enligt följande: tre artiklar via semistrukturerade intervjuer 

(Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005), sju artiklar via enkäter (Kington & 

Short 2010, Magaret et al. 2002, Meek & Torsello 2006, Pytel et al. 2009, Thrasher & Purc-
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Stephenson 2008, Toma et al. 2009,Yarris et al. 2012), en artikel via granskning av databaser 

(Huang et al. 2010), en artikel via granskning av journaler (Yoon et al. 2003) och en via 

observationer och telefonenkäter (Lambe et al. 2003). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Totalt identifierades sju faktorer av betydelse för patienttillfredsställelsen av vården på 

akutmottagningen. Faktorerna var patientens bakgrund, vårdpersonalens bemötande, 

information, kommunikation, triageprocessen, väntetid och miljö. Resultatet visar att den 

viktigaste faktorn som hade betydelse för patientens tillfredställelse var väntetiden och 

ovissheten kring denna, samt triageprocessens betydelse för väntetid. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie identifierade sju faktorer av betydelse för 

patienttillfredsställelse på akutmottagningen.  

 

Patientens bakgrund var en faktor där inkluderade studiers resultat visade att vissa 

bakgrundsfaktorer tyder på ett samband med patienttillfredsställelsen såsom inkomst 

(Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Tran & Ngyen 2012) och tidigare erfarenheter av 

bemötande på akutmottagningen (Cross et al. 2005, Thrasher & Purc-Stephenson 2008). 

Medan andra bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön (Toma et al. 2009, Thrasher & Purc-

Stephenson 2008, Yarris et al. 2012), utbildning och hälsostatus visade inget samband med 

patienttillfredsställelsen (Thrasher & Purc-Stephenson 2008). I en studie av Danielsen et al. 

(2010) redovisades det att ålder och hälsostatus hade ett samband på hälsocentraler, även en 

studie av Tran & Ngyen (2012) visade på samband mellan ålder och kön. Samband visades 

också med vårdpersonalens kompetensnivå, sekretess och social status (Tran & Ngyen 2012). 

Förväntningar visade på både samband och icke samband beroende på hur många 

förväntningar som patienten hade (Toma et al. 2009). Två studier visade att förväntningar var 

av betydelse inom andra instanser än på akutmottagningen (Conner-Spady et al. 2011, 

Danielsen et al. 2010). Leung et al.(2009) redovisade i en studie att förväntningar formas av 

livserfarenhet, kunskap, tro, kultur och situationer (Leung et al. 2009). 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menade att det patienterna förväntar sig speglas av 

deras tidigare upplevelser och erfarenheter (Kristoffersen et al. 2006). Följande tyder på att 
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patientens bakgrundsfaktorer har olika betydelse för patienttillfredsställelsen beroende på 

vilken instans patienten befann sig på. 

 

Bemötande visade sig vara en viktig faktor då det var av stor vikt för patienterna att bli sedda, 

känna sig trygga och bli behandlade som individer (Elmqvist et al. 2011, Pytel et al. 2009, 

Thrasher & Purc-Stephenson 2008). Watt et al (2005) menade att det var till stor vikt att 

personalen såg patienter som individer, ingav trygghet och lyssnade på vad patienterna kände 

och hade för åsikter. Detta var viktigt eftersom patienterna som kom till akutmottagningen var 

i en beroendesituation där tryggheten var av betydelse (Watt et al 2005). Travelbee menade 

att alla individer är oersättliga, unika och upplever situationer olika och att det för 

sjuksköterskan är viktigt att förstå patienternas upplevelser för att kunna hjälpa. Vidare ansåg 

Travelbee att alla människor som hamnar i en utsatt situation vill ha en förklaring eller orsak 

till det som händer eller har hänt (Kristoffersen et al. 2006). Även en studie av Baillie (2009) 

genomförd på en kirurgisk avdelning belyste att det var viktigt att se och lyssna på patienterna 

samt att ta hänsyn till patienternas känslor (Baillie 2009). Genom att tillgodose patienternas 

behov av bemötande anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det skulle kunna 

bidra till att öka patienternas känsla av kontroll, genom att använda empati kan sjuksköterskor 

öka förståelsen för patientens känslor. Travelbee ansåg att närhet och kontakt etablerades när 

empati fanns, vilket gav en bättre relation mellan sjuksköterskan och patienten (Kristoffersen 

et al. 2006). Enligt Leung et al. (2009) kan kontroll skapas genom att patienterna känner hopp 

för sin situation. Hopp kräver ett personligt engagemang och att ta tillvara på de befintliga 

resurser som finns, detta är också viktigt för den mellanmänskliga relationen (Leung et al. 

2009). Travelbee menade att om sjuksköterskan gav patienterna möjlighet till att påverka 

behandlingsåtgärder och välja om de ville eller inte, bidrog det till upplevelse av kontroll för 

patienten. Travelbee belyste även att den mellanmänskliga relationen i omvårdnaden var det 

viktigaste för att kunna ge patienterna hopp och trygghet. Hopp beskrev Travelbee i sex delar: 

önskningar, uthållighet, tillit, mod, val och framtidsmål. När patienterna var i en utsatt 

situation förväntade de sig i relation till hoppet att stöd fanns att tillgå (Kristoffersen et al. 

2006).   

 

Faktorerna information och kommunikation belyste uppdateringar om vad som händer (Watt 

et al. 2005), förklaringar om varför saker sker och hur (Elmqvist et al. 2011, Johnson et al. 

2009, Pytel et al. 2009, Watt et al. 2005) samt adekvat och tydlig information (Magaret et al. 

2002). Patienterna ville få information om vad som hände för att de skulle vara tillfredsställda. 
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(McCarthy et al. 2011). Travelbee menade att kommunikation behövdes för att tillfredsställa 

patienternas behov och för att lära känna patienterna. Travelbee såg på kommunikation som 

en process och det viktigaste verktyget sjuksköterskan kunde använda för att skapa en 

mellanmänsklig relation (Kristoffersen et al. 2006). En studie av Meek & Torsello (2006) 

visade att när det kontinuerligt befann sig vårdpersonal i väntrummet som ständigt kunde 

informera patienterna om de frågor som de undrade över ökade patienttillfredsställelsen 

(Meek & Torsello 2006). I en studie gjord av Ak et al. (2011) i Turkiet fick patienter bedöma 

sjuksköterskans förmåga till kommunikation och empati. Patienterna fick sätta poäng på 

sjuksköterskorna både före och efter sjuksköterskorna deltagit i ett speciellt träningsprogram 

gällande skickligheten att kommunicera och förmågan till empati. Poängen ökade efter 

genomfört träningsprogram. Patienterna upplevde att deras respekt och förtroende för 

sjuksköterskan ökade. Fler råd, vänligare bemötande, mer omtänksamhet och tiden till att 

lyssna på patienterna ökade samt att mötet var mer individanpassat. Tillfredställelsen med 

vården hos patienterna ökade. I studien minskade klagomål och oönskade händelser med  

66 % efter sjuksköterskan deltagit i träningsprogrammet (Ak et al. 2011).  

 

Triageprocessen var svår att förstå för patienterna (Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, 

Kington & Short 2010, Watt et al. 2005), men om patienterna förstod så uppfattades det som 

ett bra sätt att arbeta (Cross et al. 2005, Kington & Short 2010, Watt et al. 2005). Förklaringar 

om hur akutmottagningen fungerade ansåg patienterna skulle öka deras medvetenhet (Cross et 

al. 2005). Om patienterna inte förstod hur prioriteringarna gjordes drabbades den totala 

upplevelsen av besöket på akutmottagningen och följden blev minskad patienttillfredsställelse 

(Elmqvist et al. 2011). Triagenivå 3 innebar längst väntetid för patienterna och nivå 1 och 5 

kortast (Huang et al. 2010, Yoon et al. 2003). Studien gjord av Yoon et al. (2003) visade även 

att triagenivå 2 väntade längre än nivå 1 och 5 (Yoon et al. 2003) Dock visade en studie gjord 

av McCarthy et al. (2011) att när patienterna befann sig i triage nivå 4 så väntade de längre än 

om de befann sig i triage nivå 3 (McCarthy et al. 2011). Den femgradiga triageskalan är 

uppbyggd så att patienter som sorteras i triagenivå 1 är de mest akuta och de i triagenivå 5 är 

de minst akuta (Asplund et al. 2010). Triagenivåerna graderas enligt följande: 1: patienter 

som behöver intensivvård, 2: akuta fall, 3: brådskande, 4: mindre brådskande och 5: icke 

brådskande (Huang et al. 2010). Goldman et al. (2005) genomförde en studie på en 

akutmottagning specialiserad på pediatrik om vilka som lämnade akutmottagningen utan att 

träffat vårdpersonal. De patienter som representerade denna grupp befann sig till största delen 

i triagenivå 3 (Goldman et al. 2005).  
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I föreliggande litteraturstudie tyder faktorn väntetid sig vara det som bidrog till störst 

otillfredsställelse hos patienterna (Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, Huang et al. 2010, 

Kington & Short 2010, Lambe et al. 2003, Magaret et al. 2002, Toma et al. 2009, Watt et al. 

2005). Tre studier (Goldman et al. 2005, Goodacre & Webster 2005, Johnson et al. 2009) 

genomfördes på varför patienterna lämnade akutmottagningen utan att träffat vårdpersonal. 

Dessa studier visar att den största orsaken till att patienterna lämnade akutmottagningen var 

att de ansåg att de väntat för länge (Goldman et al. 2005, Goodacre & Webster 2005, Johnson 

et al. 2009). Att vänta länge på akutmottagningen visste de flesta patienter att de måste göra 

(Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005) och de accepterade detta om de fick 

information om varför de väntade (Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005). Även patienter i en 

studie på hälsocentraler gjord av Danielsen et al. (2010) påvisade att det var betydande för 

patienttillfredsställelsen att få information kring väntetider (Danielsen et al. 2010). Conner-

Spady et al. (2011) redovisade i en studie om knä- och höftplastik att 74 % fått information 

om orsak till förväntad och befintlig väntetid, 55 % var trots detta missnöjda med väntetiden 

(Conner-Spady et al. 2011). Trots kunskap kring att information om väntetider var viktigt 

uppfattades detta ändå vara det största problemet på akutmottagningen (Arendt et al. 2003, 

Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005). Ju längre tid patienterna fick vänta 

desto sämre blev tillfredställelsen av vården (McCarthy et al. 2011, Tran & Ngyen 2012). 

Riskerna med att vänta var att patienterna blev frustrerade, kände ångest och övergivenhet 

samt att mötet blev dåligt (Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005). Det fanns variationer på 

hur länge patienterna faktiskt väntade på akutmottagningen (Huang et al. 2010, Lambe et al. 

2003, McCarthy et al. 2011). Flera studier visade att det fanns samband mellan väntetid och 

patienttillfredsställelse (Conner-Spady et al. 2004, Magaret et al. 2002). En studie (Yarris et 

al. 2012) redovisade dock att det inte fanns något samband mellan olika längd på väntetider 

och patienttillfredsställelse (Yarris et al. 2012). Orsaker till att väntetiden kunde variera var 

låg bemanning, hög arbetsbelastning (Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005) och att barn eller 

patienter med akuta tillstånd prioriterades före (Cross et al. 2005). 

 

Hur olika skador och sjukdomar prioriterades skulle enligt patienterna vara lättare att förstå 

om det satt affischer i väntrummet som förklarade detta (Cross et al. 2005). I väntrummet 

upplevdes hjälpmedel vara tillfredställande för information och förståelse för väntetider 

(Meek & Torsello 2006). Bekvämligheten i väntrummet på akutmottagningen var något av det 

som patienterna var missnöjda med (Kington & Short 2010, McCarthy et al. 2011). Miljön på 

akutmottagningen var betydande för patienterna, bland annat hur rummen var utformade 
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(Elmqvist et al. 2011) och hur akutmottagningen var organiserad praktiskt exempelvis 

parkeringar, toaletter och möjlighet till avskildhet (Kington & Short 2010). En studie av 

Danielsen et al. (2010) genomförd på tre hälsocentraler visade att patienterna upplevde ökad 

tillfredställelse av vården om hälsocentralerna var bra organiserade (Danielsen et al. 2010). 

Lin et al. (2013) genomförde en studie om etiska interventioner kunde påverka 

patienttillfredsställelsen och möjligheten till avskildhet på akutmottagningen. Forskarna i 

studien skapade avskildhet genom att spärra av en del av akutmottagningen. Patienternas 

miljö blev således annorlunda och efter interventionen ökade patienttillfredsställelsen. 

Avskildheten fick effekten att patienterna upplevde positiva förändringar rörande sekretessen, 

vårdpersonalens respekt för integriteten och de behövde inte träffa irrelevanta personer som 

inte rörde deras vård samt att de inte längre behövde lyssna på vårdpersonalens olämpliga 

samtal (Lin et al. 2013). 

 

4.2.1 Diskussion av de metodologiska aspekterna 

De 13 valda artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturstudie granskades med stöd 

från Forsberg & Wengström (2008) och Polit & Beck (2012). Totalt inkluderades sju artiklar 

(Kington & Short 2010, Magaret et al. 2002, Meek & Torsello 2006, Pytel et al. 2009, 

Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Toma et al. 2009,Yarris et al. 2012) i föreliggande 

litteraturstudie med enkäter som datainsamlingsmetod. Fördelar med enkäter är att kostnaden 

inte behöver bli så stor vilket gör att större studier kan genomföras, deltagarna ges möjlighet 

att vara anonyma och att forskaren inte kan lägga in någon egen åsikt eller värdering i 

deltagarnas svar (Polit & Beck 2012). Att deltagarna själva fyllde i enkäten i studierna var 

enligt Polit & Beck (2012) en stark metod. När data samlas in via enkäter är det bra att 

använda enkäter som är validerade då det påvisar om det som undersökts har mätt det som ska 

mätas (Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 2012). Av de inkluderade artiklarna var 

två validerade och hade hög svarsfrekvens (Pytel et al. 2009,  Thrasher & Purc-Stephenson 

2008). Då det endast var två enkäter som var validerade kan detta ses som en svaghet, dock 

nämns inte valdiditeten i övriga artiklar. Endast en artikel hade låg svarsfrekvens (Kington & 

Short 2010). Vilket kan ses som en svaghet genom att övriga sex artiklar hade hög 

svarsfrekvens (Magaret et al. 2002, Meek & Torsello 2006, Pytel et al. 2009, Thrasher & 

Purc-Stephenson 2008, Toma et al. 2009,Yarris et al. 2012).  Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att enkäter är en bra datainsamlingsmetod då undersökning av faktorer 

för patienttillfredsställelse genomförs.  
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Totalt inkluderades tre artiklar (Cross et al. 2005, Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005) i 

föreliggande litteraturstudie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Metoden innebär att skapa enlighet i resultatet där intervjuaren har ett huvudämne som 

uppmuntras av deltagaren att prata fritt om, detta för att all information ska tömmas ut utan att 

forskaren lägger in egna åsikter och värderingar (Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 

2012).  

 

I studien av Lambe et al. (2003) samlades data in via observationer och telefonenkäter. 

Forskarna i studien klockade besöken på akutmottagningen. När mätningar av någonting som 

kan vara svårt att beskriva med ord genomförs, så är detta en fördelaktig metod (Polit & Beck 

2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta var en lämplig metod då den 

faktiska tiden mättes och att detta var svårt att uppskatta och att detta var ett korrekt val av 

mätinstrument till det som skulle mätas. En artikel (Huang et al. 2010) granskade tre av 

sjukhusets databaser och en artikel (Yoon et al. 2003) granskade äldre journaler. Utifrån 

artiklarnas syfte anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det var bra 

datainsamlingsmetoder att använda eftersom de fick stor tillgång till data. En svaghet kan 

dock vara att tolkningar blir felaktig och att dokumentationen gjorts olika. 

 

Totalt inkluderades fyra artiklar (Cross et al. 2005, Kington & Short, 2010, Thrasher & Purc-

Stephenson 2008, Watt et al. 2005) i föreliggande litteraturstudie med ändamålsenligt urval.  

Ändamålsenligt urval innebär att en specifik grupp av människor eller en specifik plats 

undersöks (Polit & Beck 2012). Detta stämmer överens med de inkluderade artiklarna 

eftersom den specifika gruppen var patienter på akutmottagningen eller på den specifika 

platsen akutmottagningen. När ett ändamålsenligt urval används är det fördelaktigt med en 

stor variation på demografiska faktorer och deltagare bör vara jämnt representerade (Polit & 

Beck 2012). Cross et al. 2005 redovisar en tydlig variation av demografiska faktorer, de 

övriga tre artiklarna (Kington & Short, 2010, Thrasher & Purc-Stephenson 2008, Watt et al. 

2005) redovisar delvis variation av demografiska faktorer vilket kan ifrågasätta deras val av 

datainsamlingsmetod (Polit & Beck 2012).  

 

Totalt inkluderades tre artiklar (Huang et al.2010, Toma et al. 2009, Yoon et al. 2003) i 

föreliggande litteraturstudie med konsekutivt urval. Konsekutivt urval innebär att alla som 

infaller i urvalskriterierna väljs ut. Detta sker under en fast tidsperiod och ju längre denna 

tidsperiod pågår desto starkare blev urvalsmetoden (Polit & Beck 2012). Forsberg & 
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Wengström (2008) menade att när undersökningar av patienter i sjukvården görs var 

konsekutivt urval oftast den mest relevanta möjliga urvalsprincipen (Forsberg & Wengström 

2008). Utifrån från föreliggande litteraturstudies syfte anser författarna att detta var en bra 

urvalsmetod.  

 

Totalt inkluderades fyra artiklar (Elmqvist et al. 2011, Meek & Torsello 2006, Nathan et al. 

2002, Pytel et al. 2009) i föreliggande litteraturstudie med bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att inkludera lättast tillgängliga deltagare som passar syftet. 

Denna metod anses svag eftersom det finns en risk att de som undersöks inte representerar 

hela befolkningen. En nackdel med denna urvalsmetod är att det inte går att generalisera 

resultatet (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

urvalsmetoden i inkluderade artiklar kan vara lämplig då syftet i föreliggande litteraturstudie 

var att beskriva faktor på akutmottagningen som var av betydelse för patienttillfredsställelse. 

Därför gjorde det ingen skillnad om inte hela befolkningen representerades. 

 

Lambe et al. (2003) hade ett randomiserat urval. Denna urvalsmetod innebär att deltagarna 

slumpmässigt väljs ut, vilket anses som den starkaste urvalsmetoden eftersom generaliseringar 

kan göras (Polit & Beck 2012). Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie kan en 

svaghet vara att endast en randomiserad studie inkluderades. Yarris et al. (2012) använde sig 

av en kombinerad urvalsmetod. Ett bekvämlighetsurval med randomisering. Denna metod är 

starkare än endast ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att göra en litteraturstudie utifrån syfte och 

frågeställningar då författarna ansåg att en sammanställning av faktorerna var viktig. En 

litteraturstudie innebär att den forskning som finns inom ett område sammanställs (Polit & 

Beck 2012). I föreliggande litteraturstudie inkluderades 13 vetenskapliga artiklar. Dessa 

artiklar söktes i PubMed då den ansågs vara den bredaste databasen (Polit & Beck 2012). En 

svaghet i arbetet kan vara att författarna till föreliggande litteraturstudie valde bort att söka i 

andra databaser då resultatet ytterligare hade kunna styrkts. En annan aspekt är att ett annat 

resultat än det som redovisas hade framkommit vilket hade kunnat försvaga studiens resultat. 

 

Sökorden valdes utifrån syfte och frågeställningar, författarna till föreliggande litteraturstudie 

valde att använda både MeSH termer och fritextsökningar då sökningarna gav skilda resultat 
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beroende på om det var en MeSH term eller inte. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser detta vara en styrka då tillgången på relevanta artiklar ökade.  Artiklarna söktes mellan 

årtalen 2002-2013. Sökningarna påbörjades 2012 med intervallerna de fem senaste åren, dock 

upptäcktes det att en stor del av den relevanta forskningen exkluderades i sökningen. 

Författarna ökade då intervallen till de 10 senaste åren vilket gav tillgång till mer relevant 

forskning. År 2002 inkluderades eftersom sökningarna påbörjades 2012. Då sökningarna 

befinner sig i en tidsintervall mellan 2002-2013 kan detta ses som en svaghet enligt Polit & 

Beck (2012) eftersom forskningen inte är den senaste, dock faller hälften av de inkluderade 

artiklarna in i tidsintervallet de fem senaste åren. I föreliggande litteraturstudie har endast 

primärkällor använts vilket är en styrka för arbetet. Polit och Beck (2012) beskriver att inga 

sekundärkällor ska användas då de oftast inte är helt objektiva och inte ger lika mycket 

information som primärkällan. 

 

Då alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska innebar det en risk för feltolkningar vid 

översättningen till svenska. Dock minskade denna risk genom att artiklarna var bearbetade av 

att båda författarna läste igenom samtliga artiklarna ett flertal gånger, samt att artiklarna 

fördes in i två olika tabeller för en djupare översikt av vald data. I föreliggande litteraturstudie 

exkluderades artiklar som var skrivna på ett annat språk än svenska och engelska för att 

språkförbistringar inte skulle ske och att resultatet kunde tolkas fel. Även artiklar som 

medförde kostnad exkluderades vilket kan ses som en svaghet då relevanta artiklar med 

värdefull forskning kan ha missats.  

 

Av de 13 inkluderade artiklarna hade 10 kvantitativ ansats och 3 kvalitativ ansats. Kvantitativ 

ansats används när identifikation vill göras av något specifikt och kvalitativ ansats när 

upplevelser av detta specifika vill framhävas. Studier med kvantitativ ansats bygger ofta på 

tidigare kunskap (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie hade syftet 

att identifiera faktorer varvid det högre talet av kvantitativa artiklar. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ville även påvisa vad som gjorde att dessa faktorer var viktiga, 

därför inkluderades även studier med kvalitativ ansats. 

 

Endast etiskt godkända artiklar har inkluderats i föreliggande litteraturstudie vilket ses som en 

styrka då etiskt granskade artiklar skyddar den mänskliga integriteten och säkrar studiens 

resultat (Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 2012).    
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4.4 Allmän diskussion 

Faktorerna som författarna till föreliggande litteraturstudie identifierade är inte främmande för 

allmänheten. Egna erfarenheter påvisar att det finns spridda åsikter och upplevelser av 

patienttillfredställelsen med identifierade faktorer på akutmottagningen. Tyvärr tyder det på 

att otillfredsställelse präglar patienter mer än tillfredsställelse vid besök på akutmottagningen.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att patienterna är de viktigaste att ta hänsyn 

till på en akutmottagning, att vårdpersonalen finns där för patienterna är någonting som tycks 

glömmas bort stundtals. Watt et al. (2005) visade i sin studie att patienterna upplever att 

personalen pratar högt om annat som inte har med patienten att göra, vilket ansågs som 

oprofessionellt (Watt et al. 2005). När respekt för integritet och minskat prat om sådant som 

inte rörde patienten tillämpades, ökade patienttillfredsställelsen (Lin et al. 2013). Bemötande, 

information och kommunikation var viktiga sammanlänkande faktorer av betydelse för 

patienttillfredsställelsen på akutmottagningen. Genom att arbeta empatiskt med dessa faktorer 

så tyder detta på att patienternas förståelse och trygghet kan öka vilket kan påverka 

patienttillfredsställelsen på akutmottagningen positivt.  

 

Väntetiderna varierade i de studier som inkluderades i föreliggande litteraturstudie, trots 

skillnader i faktiskt väntetid så var det inte den i sig som var mest påfrestande utan ovissheten 

kring den. Patienterna vill ha information om varför de väntar och hur länge de kan få vänta 

(Kington & Short 2010, Toma et al. 2009). Huvudsakligen var det inte viktigt vilken 

information som förmedlades, bara att den kom fram (Elmqvist et al. 2011, Watt et al. 2005). 

I föreliggande litteraturstudie framkom det skilda resultat i artiklarna om de olika faktorerna. 

Olika faktorer kan påverka hur länge patienterna väntar på akutmottagningen: kompetens, 

rutiner, storlek på akutmottagningen och bemanning. Väntetider var betydande för 

patienttillfredsställelsen, vilket påverkade deras förtroende för vården. Långa väntetider 

riskerar även patientsäkerheten, inte bara patienttillfredsställelsen (Asplund et al. 2010). Fyra 

studier (Cross et al. 2005, Huang et al. 2010, McCarthy et al. 2011, Yoon et al. 2003) visade 

att väntetiden påverkades av vilken triagenivå patienten befann sig i. Dock visade dessa 

studier olika resultat om vilken triagenivå som väntade längst. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie fann det förvånande att patienter i triagenivå 2, 3 och 4 väntade längre än de 

patienter som befann sig i triagenivå 5. Då triagesystemet bygger på att prioritera akuta 

tillstånd i triagenivå 1 först för att sedan prioritera triagenivå 5 sist. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ställer sig frågande till varför patienterna i triagenivå 2, 3 och 4 
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väntar längst. Kan detta bero på en sviktande organisation eller bristande triagesystem? 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att ytterligare forskning behövs kring om 

triagesystemet fungerar samt triagesystemets betydelse för väntetider och 

patienttillfredsställelse.  

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie anser författarna kan vara till nytta för sjuksköterskor, 

att ha kunskap om dessa enskilda faktorer för att kunna förebygga och analysera hur vidare 

arbete med dessa faktorer kan genomföras för att öka patienttillfredsställelsen på 

akutmottagningen. Genom att läsa och bearbeta föreliggande litteraturstudie kan 

sjuksköterskor öka sin kunskap och medvetenhet då betydande faktorer är samlade och 

beskrivna. Det skulle vara intressant att se fler randomiserade studier och vilket resultat som 

skulle framkomma rörande faktorer för patienttillfredsställelse. Slutligen anser författarna att 

identifierade faktorer som är betydande för patienttillfredsställelsen kan förbättras om 

organisationen på akutmottagningen och kring patienten utvecklas med tydliga riktlinjer och 

ett fungerande teamarbete.   

 

4.4.1 Slutsats 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie tyder på sju faktorer som var av betydelse för 

patienttillfredsställelse på akutmottagningen. Dessa var patientens bakgrund, vårdpersonalens 

bemötande, information, kommunikation, triageprocessen, väntetid och miljö. Dessa enskilda 

faktorer visade sig vara viktiga var för sig och ännu viktigare i kombination med varandra. 

Om patienterna var missnöjda med en faktor påverkade det ofta tillfredställelsen av de andra 

faktorerna under besöket på akutmottagningen. Väntetiden tyder sig vara den mest betydande 

faktorn för patienttillfredsställelse i kombination med att triagesystemet påverkade hur länge 

patienterna faktiskt väntade på akutmottagningen.  Forskning finns om vilka faktorer som är 

betydande för patienterna på akutmottagningen. Ändå är patienterna fortsatt otillfredsställda 

och ovetande på akutmottagningen. Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie 

att ytterligare forskning behövs kring samband mellan faktorer av betydelse för 

patienttillfredsställelsen på akutmottagningen och specifikt triagesystemets betydelse för 

väntetider och patienttillfredsställelse. Forskning om triagesystemet fungerar som det är avsett 

att göra behövs, då samband sågs med väntetider. Slutligen behövs forskning kring hur 

sjuksköterskan kan arbeta praktiskt med faktorerna för att främja patienttillfredsställelsen. 
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