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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta är en obehaglig sensorisk och känslobetonad upplevelse som kan 

vara förenad med vävnadsskada, och är en unik upplevelse för varje individ. Det finns 

fyra huvudgrupper av smärta: nociceptiv, neurogen, idiopatiskt samt psykogen smärta. 

Smärta är en vanlig orsak till att söka vård på akutmottagning. En akutmottagning 

består av många stressiga situationer, och det kan då bli en utmaning att omhänderta och 

bemöta smärtpatienter på bästa sätt.  

Syfte: Att beskriva hur patienter med smärta upplever att de blir omhändertagna av 

sjukvårdspersonal på en akutmottagning, samt att beskriva datainsamlingsmetoden i de 

vetenskapliga artiklarna.  

Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv design. Data insamlades från 11 sökta 

vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: De viktigaste som belyste ett bra omhändertagande enligt patienter som 

inkommer på akutmottagning med smärta, var att de fick en individanpassad och 

personlig kommunikation med en sjuksköterska. Kvalitén på kommunikationen 

nämndes av patienterna som viktig för att kommunikationen inte skulle vara tom och 

obemärkt. Det nämndes också som viktigt för vårdupplevelsen att sjuksköterskan visade 

respekt, empati och intresse gentemot sin patient. För att patienterna skulle uppleva ett 

bra omhändertagande togs även adekvat smärtlindring med utvärdering upp som mycket 

betydelsefullt. Långa väntetider på obekväma väntrum i en tråkig miljö och att känna 

sig åsidosatt samt oinformerad om läget hade också en negativ inverkan på hur 

patienterna upplevde omhändertagandet av sjukvårdspersonal på akutmottagningar. 

Slutsats: Slutsatsen i föreliggande litteraturstudie är att smärtlindring, miljö, väntetid, 

kommunikation och bemötande är omständigheter som har påverkan på hur patienter 

med smärta upplever sig blir omhändertagna av sjukvårdspersonal på akutmottagning. 

Dessa faktorer är alla viktiga och i kombination bidrar de till en bra upplevelse av 

omhändertagande hos patienten. 

Nyckelord: Smärta, Akutmottagning, Patienter, Patientperspektiv. 
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Abstract 

Background: Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with 

tissue injury, and is a unique experience for each individual. There are four main 

categories of pain: nociceptive, neurogenic, idiopathic and psychogenic pain. Pain is a 

common reason for seeking care in the emergency department. An emergency 

department consists of many stressful situations, and it may be a challenge to take care 

of and response to pain patients in the best way. To experience a good care treatment , 

early pain relief , short waiting times and a welcoming environment has shown to be 

significant for the patients. 

Aim: To describe how patients with pain experience that they are taken care of by 

medical staff at a hospital emergency department, and to describe the mode of collection 

of scientific articles. 

Method: A literature study with a descriptive design. Data were collected from 11 

searched scientific articles in the databases PubMed and Cinahl. 

Main result: The key that highlights a good care of patients with pain arriving at the 

emergency room was that they received an individualized and personal communication 

with a nurse. One of the studies mentioned that the quality of communication is 

important so the communication would not be empty and unnoticed. Patients 

experienced a better care at the emergency room when the nurse showed respect, 

empathy and interest towards the patient. To receive adequate pain relief with 

evaluation was also mentioned as very important. A long waiting time in an 

uncomfortable waiting room in a boring environment, to feel left out and uninformed 

about the situation also had a negative impact. 

Conclusion: The conclusion of this study was that pain relief, the environment, waiting 

times, communication and approach are factors which influence how patients feel they 

are being looked after by the medical staff. These factors are all important and can in 

combination contribute to a good experience of care for the patient. 

Key words: Pain, Emergency service, Patients, Patient perspective. 
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1. Introduktion  

 

1.1 Smärta  

Definition av smärta 

Smärta är en olustig sensorisk och känslobetonad upplevelse som kan vara förenad med 

vävnadsskada. Det finns fyra huvudgrupper av smärta: nociceptiv, neurogen, idiopatiskt 

samt psykogen smärta. Den nocieceptiva smärtan kommer ifrån yttre skador, 

inflammation samt smärta som härrör från kroppens inre organ och som kan stråla mot 

en annan del av kroppen. Den andra huvudgruppen är neurogen smärta som innebär att 

smärtan orsakas av en skada eller dysfunktion i nervsystemet, tillexempel vid stroke 

eller MS. Den tredje huvudgruppen av smärta är idiopatisk smärta. Den innebär smärta 

utan känt upphov och ofta saknar dessa individer en diagnos. Den sista huvudgruppen 

av smärta är den psykogena smärtan, och detta är smärta som kan uppstå vid psykisk 

sjukdom. Smärta är en varning som kroppen ger för att signalera illabefinnande. 

Smärtans område är där den drabbade säger och signalerar att den befinner sig. Att som 

sjuksköterska ta detta på allvar ger patienten en känsla av att vara betrodd (Bergh, 

2009).  Denna studie kommer att handla om smärta som inte är psykiskt betingad. 

Författarnas egna definition av smärta är när en individ har ont, på grund av många 

olika anledningar exempelvis skada, sjukdom eller psykiska aspekter. 

Smärtupplevelse  

Smärtupplevelsen kan vara skild mellan olika personer under liknande omständigheter. 

Smärtan är personlig och unik för varje enskild människa. Detta innebär att vi hanterar 

och upplever smärta olika (Bergh, 2009). 

 

1.2 Akutmottagning 

Vad är en akutmottagning?  

En akutmottagning är avsedd för patienter med akut skada eller sjukdom (Wikström, 

2012). Patienternas åkomma kan vara allt från ofarlig till livshotande och kräva 

omedelbart agerande med behandling (Ajani, 2012). Akutmottagningar är vanligtvis 

indelade i ett antal olika kliniker som till exempel medicin, kirurgi och ortopedi. En 

akutmottagning är en central punkt inom sjukvården och man samverkar med många 
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olika instanser, som exempelvis hälsocentral, vårdavdelningar, labb, röntgen och 

ambulansen (Wikström, 2012).  

Sjukvårdspersonalen på akutmottagning 

På akutmottagning jobbar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som ett team där 

de samarbetar med att vårda akut sjuka patienter. Att arbeta inom akutsjukvård innebär 

inte enbart att ha god kunskap om det praktiska, utan det är även viktigt med teoretiska 

kunskaper. Hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna utföra sitt arbete så att det stämmer 

överens med beprövad erfarenhet och vetenskap, samt visa respekt och omtanke till 

patienter. Det är sjukvårdspersonalen som ansvarar för att ge patienterna en vård som är 

omsorgsfull och sakkunnig (Wikström, 2012). Som sjuksköterska på akutmottagningen 

tillkommer många arbetsuppgifter, exempelvis att bemöta patienter och deras anhöriga 

som inkommit till akutmottagningen. Enligt sjuksköterskor är det viktigt med en god 

kommunikation i mötet med patienter och anhöriga för att minska risken att felaktiga 

tolkningar uppstår. För sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning är detta ibland 

en svår uppgift, då de upplever tidsbrist och personalbrist, som kan leda till att 

kommunikationen med patienterna och deras anhöriga försämras. Detta kan bidra till ett 

dåligt bemötande gentemot patienterna som tagit sig till akuten för att få hjälp, vilket i 

sin tur kan leda till ilska och frustration hos patienterna (Angland, Dowling & Casey, 

2013). 

Att vara patient med smärta på en akutmottagning 

Smärta är en vanlig orsak till att söka vård på en akutmottagning. Att inkomma med 

smärta och inte bli tagen på allvar, kan leda till ett dåligt fysiskt och psykiskt välmående 

hos patienten (Banz et al 2011). Många av personerna som inkommer till en 

akutmottagning upplever de värsta symtom de varit med om, och känner därför rädsla. 

För vissa människor kommer en rädsla bara av att behöva åka in till ett sjukhus. På 

grund av detta är det extra viktigt att som sjukvårdspersonal omhänderta patienterna 

som inkommer på bästa sätt. Detta sker genom att behandla patienterna med respekt 

(Wikström, 2012). Miljön på akutmottagning kan också ha betydelse för patienten då 

undersökningsrummen ofta har en tendens att vara sterila och tråkiga på grund av 

hygieniska skäl (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011).  
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1.3 Omhändertagande 

För att sjuksköterskan ska kunna vidta ett bra omhändertagande och på så vis ge 

patienten en bra vårdupplevelse, krävs det att sjuksköterskan har förmåga till att visa 

empati, respekt och medlidande. En viktig aspekt i god vård är att bemöta patienter med 

respekt, få dem att känna sig trygga och bevara patientens integritet och autonomi 

(Kitson, Muntlin Athlin & Conroy, 2014). I Sverige har staten, kommuner och landsting 

kommit fram till att en bra vårdupplevelse nås genom att följa en särskild strategi som 

går ut på att sjukvård ska baseras på kunskap, den ska vara patientfokuserad, 

ändamålsenlig, effektiv, säker och jämlik. I denna strategi nämns även att sjukvård ska 

ges inom rimliga tidsramar (Wikström, 2012). För att ge en god vård tar Wikström 

(2012) även upp vikten av kommunikation, och påpekar att detta är en viktig del i all 

vård, då det är grunden för kunskap, insikt och förståelse hos patienten, vilket i sin tur 

leder till att patienten kan vara delaktig i sin behandling och vård.  

Tidspress & Bemötande 

Enligt Wikström (2012) upplever sjukvårdpersonal som arbetar på akutmottagningar 

svårigheter med att skapa en relation och förtroende med sina patienter, då patienterna 

inte spenderar tillräckligt lång tid på akutmottagningen för att hinna med detta. Wilsey, 

Fishman, Crandall, Casamalhuapa & Bertakis (2007) uttalar sig om att tidspressen på en 

akutmottagning leder till att patienter med smärta inte hinner bli så noggrant undersökta 

och bra omhändertagna som sjukvårdpersonalen egentligen skulle vilja. Enligt 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011) är ett av de stora problemen som finns på 

akutmottagningar det stora antalet patienter som kan inkomma. Detta leder till tidspress 

för sjukvårdpersonalen, vilket i sin tur kan leda till ett avstånd i mötet mellan patient 

och vårdgivare. Angland, Dowling och Casey (2013) tar också upp brist på tid som en 

stor anledning till varför bemötandet mellan sjuksköterska och patient blir försämrat. 

Det går fortare att bara skriva ut ett recept på smärtstillande istället för att noggrant gå 

igenom anamnes, bemöta och informera patienten (Wilsey et al, 2007). Att noggrant 

undersöka patienten fysiskt och gå igenom patientens sjukdomshistoria är mycket 

viktigt för att rätt diagnos ska ställas (Gans, Pols, Stoker & Boermeester, 2015). Om 

vårdgivaren använder sig av en opersonlig vård, där sjukvårdspersonalen inte hinner 

bryr sig om patientens tankar och känslor, kan en dålig kontakt samt misstro för 

sjukvårdspersonal uppstå hos patienten (Schultz, Qvist, Mogensen & Pedersen, 2014).  
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1.4 Joyce Travelbee 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori passar in på detta ämne då den går ut på att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och vårdtagare är grunden för en god 

omvårdnad. Hon ansåg att alla kommer uppleva lidande, och att upplevelsen av lidande 

är personlig för varje individ (Pokomy, 2014). Travlebee ansåg att det var vårdarens 

uppgift att få patienten att finna en mening med sin smärta, och att det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal hjälpa och stödja sina patienter som individer (Egidius & Norberg, 

1983).  Travelbee menade att det ultimata målet med omvårdnad är att hjälpa individer, 

familjer eller hela kommuner att förhindra och hantera sjukdomar och smärta samt att 

hitta mening med detta. Omvårdnad uppnås enligt Travelbee vid kontakt mellan 

människor och detta börjar med det första vårdmötet som sedan byggs på med empati 

och sympati (Pokomy, 2014).   

 

1.5 Problemformulering 

En patient som lider av smärta och söker vård på en akutmottagning för den, är i behov 

av ett bra omhändertagande av sjukvårdspersonalen. Ett gott omhändertagande innebär 

att sjukvårdspersonalen bemöter patienterna med empati och respekt. Det är även viktigt 

att se alla patienter som en unik individ med olika behov. Då en akutmottagning kan 

bestå av många stressiga situationer och tidsbrist, kan det upplevas som ett problem för 

sjukvårdspersonal att ge patienterna bästa möjliga omhändertagande. För att patienter 

med smärta ska kunna få ett bra omhändertagande krävs det att sjuksköterskan och 

övrig personal lyssnar på och visar intresse för patienten. För att sjukvårdspersonal på 

akutmottagningen ska kunna ge bästa möjliga omhändertagande till denna patientgrupp 

anser författarna att det krävs mer kunskap om patienternas perspektiv.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Att beskriva hur patienter med smärta upplever att de blir omhändertagna av 

sjukvårdspersonal på en akutmottagning, samt att beskriva datainsamlingsmetoden i de 

vetenskapliga artiklarna.  

 

Hur upplever patienter med smärta att de blir omhändertagna av sjukvårdspersonalen på 

en akutmottagning? 

Hur beskrivs datainsamlingsmetoden forskarna använt sig av i de vetenskapliga 

artiklarna? 
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Med sjukvårdspersonal menas läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (Wikström, 

2012).  

 

2 Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design, då den typen av design beskriver 

människors upplevelser på ett ändamålsenligt sätt (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie har sökts i databaserna PubMed och 

Cinahl. Enligt Polit och Beck (2012) är Cinahl och Pubmed lämpliga databaser inom 

omvårdnadsforskning.  

 

2.3 Sökord  

I PubMed har MeSH-termerna ”Pain” och ”Patients” sökts. Frisökning har gjorts på 

”Emergency service”, ”Patient perspective” och ”Patient experience” för att vidga 

antalet träffar. 

I Cinahl har ”Pain”, ”Emergency Service” och ”Patients” sökts som Cinahl Headings. 

Frisökning har gjorts på ”Patient perspective”, ”Patient experience” och ”Approach” för 

att få fler träffar. Det finns inte ett specifikt ord för ”omhändertagande” på engelska, 

därför har författarna försökt använda sökord så att patienternas upplevelse av 

omhändertagande ändå kommer med i resultatet i artiklarna. Sökningen gjordes med 

hjälp av den booleska operatorn AND, och smalnades sedan av med hjälp av att utöka 

antalet sökord (Polit och Beck, 2012). Dessa sökningar och antal lästa abstrakt 

presenteras i tabell 1. Antalet lästa abstrakt står inom parentes. 

 

2.4 Sökstrategier 

Begränsningar som har gjorts vid sökningen i Cinahl var att studien skulle finnas i 

linked full text och inte vara äldre än 15 år, då sökbegränsningen 10 år inte gav 

tillräckligt med träffar. Begränsningar som har vidtagits i Pubmed var att studien fanns i 

linked full text samt inte var äldre än 10 år, då aktuell forskning varit önskvärd. Dessa 

begränsningar presenteras i tabell 1. När antal träffar översteg 250 valde författarna att 

inte göra något urval. 
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2.5 Tabell 1 - Utfall av databassökningar 

Databas 

 

Sökterm Sökbegränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Pain AND Emergency 

service  

Linked full text 

Inte äldre än 15 år 

 

1494 - 

Cinahl Pain AND Emergency 

service AND Patients 

Linked full text 

Inte äldre än 15 år 

 

1136 - 

Cinahl Pain AND Emergency 

service AND Patient 

perspective 

Linked full text 

Inte äldre än 15 år 

33 (abstract 11) 3 

Cinahl Pain AND Emergency 

service AND Patient 

experience 

Linked full text 

Inte äldre än 15 år 

82 (abstract 7) 2 

Cinahl Pain AND Emergency 

service AND Patients 

AND Approach 

Linked full text 

Inte äldre än 15 år 

42(abstract 6) 1 

PubMed Pain AND Emergency 

service 

Linked full text 

Inte äldre än 10 år 

4622 - 

PubMed Pain AND Emergency 

service AND Patients 

Linked full text 

Inte äldre än 10 år 

3193 - 

PubMed Pain AND Emergency 

service AND Patient 

perspective 

Linked full text 

Inte äldre än 10 år 

48(10 abstract) 2 

PubMed Pain AND Emergency 

service AND Patient 

experience 

Linked full text 

Inte äldre än 10 år 

245(10 abstract) 2 

PubMed Pain AND Emergency 

service AND Patients 

AND Approach 

Linked full text 

Inte äldre än 10 år 

47(7 abstract) 1 

Antal valda artiklar:    11 
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2.6 Urvalskriterier  

Exklusionskriterier: Studier som inte är primärkällor, dubbletter, artiklar som endast 

handlar om psykisk smärta samt artiklar som inte innehåller sjuksköterskor har 

exkluderats i denna litteraturstudie.  

 

Inklusionskriterier: Artiklar som svarar på syftet och frågeställningar har inkluderats. 

Ett viktigt inklusionskriterie vid litteraturstudier är enligt Polit och Beck (2012) att 

artiklarna är primärkällor, så därför har det varit ett inklusionskriterie för denna studie. 

Artiklar i Cinahl som är äldre än 10 år har inkluderats då sökning vid begränsning av 10 

år gav för lite träffar. Detta gjordes för att vidga antalet vetenskapliga artiklar. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier har medtagits då båda dessa ansatser är aktuella för 

studien. 

 

2.7 Urvalsprocess 

Vid sökning av artiklar i databaserna Cinahl och PubMed genomgicks inte titlar då 

sökträffar blev över 250. När sökträffar blev under 250 gick författarna tillsammans 

igenom titlar på alla artiklar, och vid de titlar som verkade relevanta för syftet 

genomgick författarna även abstract, om abstract verkade svara på syfte och 

frågeställningar bearbetades artikeln i sin helhet av författarna gemensamt. Var artikeln 

relevant för föreliggande studie sparades artikeln ned i en särskild mapp skapad för 

examensarbetet, på samma dator som arbetet skrevs på, för att vara lätt tillgänglig för 

författarna att bearbeta flertalet gånger. De artiklar där abstract lästes och det framgick 

att artikeln inte var aktuell till föreliggande studie lästes inte artikeln i sin helhet och den 

exkluderades från studien. Med hjälp av inklusion- och exklusionskriterierna hittades 

alltså 51 potentiella artiklar för arbetet ur både Cinahl och PubMed. Dessa 51 

potentiella artiklarna bearbetades genom granskning av abstract, varav det blev totalt 11 

artiklar som blev utvalda för denna studie. De resterande 40 artiklarna sågs vid 

granskningen av abstract inte svara på syfte eller frågeställningar och exkluderades 

därför från studien.  

 

2.8 Dataanalys 

För att svara på frågeställning ett bearbetades data från de 11 nedsparade artiklarna som 

var aktuella för studien. Titel, abstract, introduktion, resultat och diskussion bearbetades 

noggrant av båda författarna. Den information som var relevant och svarade på syftet 
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sammanställdes i ett word dokument. Både artiklar och detta word dokument har flera 

gånger bearbetats av författarna och funnits sparade på datorn för att när som helst 

under arbetets gång kunna läsas igen. Fakta som flera artiklar tog upp gällande 

patienters upplevelse av omhändertagande delades av författarna in i fyra olika teman 

och rubriker, något som även Polit och Beck (2012) nämner som gynnsamt. För att få 

informationen om ett visst tema på samma ställe flyttades all information som handlade 

om tema ett högst upp, informationen om tema två skrevs under tema ett och så vidare. 

Artiklarna fanns hela tiden tillgängliga för att kunna bearbetas igen vid funderingar och 

oklarheter. Resultatet presenteras i löpande text med fyra teman. Det presenteras även i 

tabellform, se tabell 2 och 3. Då vissa artiklar involverar många olika personalkategorier 

på en akutmottagning, utan att specificera vilken kategori det handlade om i särskilda 

situationer valde författarna att använda ordet sjukvårdspersonal, för att inte formulera 

till egen vinning, det vill säga anta att det handlar om sjuksköterskor. 

 

För att besvara frågeställning två bearbetades av författarna gemensamt de inkluderade 

artiklarnas metoddel, med fokus på datainsamlingsmetod. Hur data hade insamlats i de 

olika artiklarna skrevs först ner i tabell 2, och sedan i löpande text i resultatet under 

rubriken metodologisk aspekt. 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna har tolkats objektivt och artiklar som inte stämmer överens med författarnas 

egna åsikter har ändå inkluderats för att undvika att resultatet vinklas utifrån egna 

åsikter. Någon etisk ansökan har inte gjorts, då detta är en litteraturstudie. Objektivitet 

betyder enligt Polit och Beck (2012) att inga studier som inte stämmer överens med 

personliga värderingar kommer att uteslutas och att forskarens studie ska bearbetas 

korrekt. I föreliggande studie har inte plagiat förekommit. 
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3 Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie presenteras utifrån 11 vetenskapliga artiklar. De 

vetenskapliga artiklarna redovisar också två tabeller, se tabell 2 och 3. Resultatet delas 

in i fyra teman: Kommunikationen och bemötandets betydelse för vårdupplevelsen, 

smärtlindringens betydelse, sjukhusmiljöns betydelse samt väntetidens betydelse. Både 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal nämns i texten då alla studier inte endast handlar 

om sjuksköterskor. För att den metodologiska frågeställningen ska bli besvarad har de 

11 vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod granskats. Detta redovisas i löpande 

text sist i resultatet och i tabell 2.  

 

3.1 Kommunikationens & bemötandets betydelse för omhändertagandet 

En situation där svårigheter med kommunikation uppstod var när patienter med smärta 

låg i flersalar. Patienter som har fått ligga i fyrsalar tyckte att det var stökigt och 

upplevde att detta påverkade kommunikationen med sjukvårdspersonalen negativt. 

Detta påverkade även patienternas integritet eftersom alla patienter i salen kunde ta del 

av känslig information, då sjuksköterskan inte tog hänsyn till att det var ett flersalsrum 

vid samtal med patienten. Vissa patienter kände också att vården de fick var opersonlig 

då sjuksköterskan inte frågade om tankar och känslor hos patienten (Schultz, Qvist, 

Mogensen & Pedersen, 2014). Vid samtal med sjuksköterskan hade patienten önskat en 

mer personlig kontakt, då sjuksköterskan verkade intresserad endast av symtom och 

vitalparametrar. Sjuksköterskan verkade inte heller intresserad av att lindra symtom hos 

patienten. Vid ett tillfälle får sjuksköterskan reda på att patienten fortfarande har ont 

efter smärtlindring, men ger ändå inte bättre smärtlindring (Schultz, Qvist, Mogensen & 

Pedersen, 2013). Om patienterna saknar en tydlig kommunikation och information från 

vårdgivarna vid utskrivning skapades förvirring och osäkerhet hos patienten när de 

kommit hem då de inte visste hur de skulle uppföra sig hemma efter sin sjukdom 

(Schultz et al, 2014). Patienter informerade sjuksköterskorna att de upplevde smärta, 

men de flesta fick inte tillfredställande smärtlindring trots kommunikation med 

sjuksköterskan. Patienterna menar att det handlar om kvalitén på kommunikationen 
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mellan patient och sjuksköterska, inte bara en tom kommunikation (Yee, Puntillo, 

Miaskowski & Neighbor, 2006). Vissa patienter kände sig upprörda över att de var 

tvungna att upprepa sig, medan andra insåg att det var oundvikligt att inte upprepa sig, 

då man som patient får tala med flera olika sjuksköterskor och läkare (Smith et al, 

2010). Smärtpatienter upplever ett sämre omhändertagande när kommunikationen 

brister tillexempel när svåra ord och ledande frågor används. När vårdpersonalen använt 

sig av ledande frågor gav vissa patienter felaktig information om symtom som de själva 

inte kunde sätta ord på. Kommunikationen brister när vissa patienter med annat 

modersmål söker akutsjukvård. I dessa situationer har personalen slarvat med att 

använda sig av tolk och istället inriktat sig på anhöriga som berättat om patientens 

symtom istället för att patienten får beskriva dem själv. Detta gör att viktig information 

kan förbises och missförstånd kan uppstå (Farmer, Roter & Higginson 2006). Vissa 

patienter som söker för smärta på akutmottagning är väldigt sårbara och rädda. Några 

beskrev att de kände sig ensamma då de inte visste vad som var fel eller vad som skulle 

hända. De kände att de inte hade kunskap, och detta trots att de var omringade av 

personal. De fick inte tillräckligt med information från sjukvårdspersonalen om vad som 

skedde och varför (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).   

 

Smärtpatienter upplevde att kommunikation om förväntningar och att bli tröstad var 

viktiga delar i ett bra omhändertagande av personalen på akutmottagningen (Smith et al, 

2010). För att patienten med smärta ska uppleva ett bra omhändertagande krävs det att 

vårdpersonalen anpassar kommunikationen till patientens nivå (Farmer, Roter & 

Higginson 2006). En mycket angelägen del i god omvårdnad var enligt patienterna att 

exempelvis få anpassad information om undersökningar och behandlingar, mediciner, 

biverkningar samt egenvård. Det nämndes också som meningsfullt när sjuksköterskorna 

visade intresse för patienternas livssituation och kunde vara lugnande samt ge empati. 

Det patienterna önskar är att få en personlig vård och bli behandlad med respekt 

(Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). Många patienter upplevde att 

omhändertagandet på akutmottagningen blev bättre om de fick tid till långa samtal med 

sjuksköterskan. Det ledde till en bättre information och förståelse för vad som skulle ske 

(Schultz et al, 2014).  

  

Patienter som söker vård för smärta kan uppleva ett dåligt omhändertagande om de får 

känna sig gnälliga, på grund av att personalen kan slänga ur sig spydiga kommentarer 
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mot patienten om denne vid flera tillfällen påpekar att den lider av sin smärta (Olsson & 

Hansagi, 2001). Vissa patienter blev irriterade och misstänksamma när de såg att andra 

patienter med samma åkomma fick annorlunda behandling. Patienterna saknade också 

stöttning från sjuksköterskorna i beslutsfattningar angående olika behandlingsalternativ 

och hemgång. Vid ett bristande samarbetet mellan personalen sågs en sämre 

vårdupplevelse hos patienten (Kipnis et al. 2013).  

 

Individanpassad information, respekt och empati ses som mycket viktigt för att patienter 

på akutmottagningar ska uppleva ett bra omhändertagande (Muntlin, Carlsson, & 

Gunningberg, 2010). Ett bra omhändertagande upplever patienter oftare när 

sjuksköterskan visar respekt, tar den sjuke på allvar samt går igenom anamnes och 

journal noggrant (Olsson & Hansagi, 2001). Ett samband kan ses mellan bra samarbete 

mellan olika vårdprofessioner och en bra upplevelse av omhändertagandet hos 

patienterna på en akutmottagning. Detta goda samarbete hos vårdpersonalen som gav 

patienten en bra vårdupplevelse resulterade i att patienten fick en bättre compliance i 

fortsatt behandling (Kipnis, Rhodes, Burchill & Datner, 2013). Några patienter uttryckte 

god omvårdnad på akutmottagning när personalen samarbetade med varandra. Det gick 

då fort och effektivt vilket gjorde att patienten kände sig trygg. Ännu viktigare för att 

patienterna skulle uppleva en god omvårdnad var att patienterna kände att personalen 

brydde sig om dem som individer (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

3.2 Smärtlindringens betydelse 

Många av patienterna hade besvär som inte blev tillgodosedda. Trots försök att uttrycka 

sina besvär genom att till exempel grimasera vid smärta, tog inte personalen initiativ till 

att hjälpa patienten genom att ge smärtlindring. Patienten tog inte initiativ själv heller då 

den kände sig jobbig och inte ville störa (Schultz et al, 2013). I en studie undersöktes 

hur patienter med smärta behandlades på en akutmottagning. Av 842 patienter som 

deltog i studien ville 70 % av de patienterna ha smärtlindring, dock fick bara 60 % av 

patienterna sin önskan uppfylld. 59 % av alla som deltog i studien hade en lägre 

smärtnivå när de skrevs ut. 34 % av de som deltog hade ingen förändring i sin smärta 

när de skrevs ut. 7 % av patienterna hade en ökad smärta vid utskrivning. Orsaken till 

detta är att smärtlindring gavs utan utvärdering. Majoriteten av patienterna kände sig 

nöjda över att de fått smärtlindring, men var inte lika nöjda med resultatet av 
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smärtlindringen (Todd et al, 2007).  

 

En betydelsefull faktor för att patienter ska uppleva ett gott omhändertagande är den 

medicinska vården, som att patienten får rätt diagnos, en adekvat smärtlindring och 

bästa möjliga undersökningar och behandlingar. Att bli undersökt och få behandling 

inom rimliga tidsramar sågs som mycket betydelsefull (Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006). 

 

3.3 Sjukhusmiljöns betydelse 

Det kunde vara frustrerande för patienterna att exempelvis inte veta vart toaletten var, 

vilka rutiner sjukhuset hade eller hur man justerade sängen och fällde ner grindar till 

sängen (Schultz et al, 2014). Patienter beskriver att lång väntetid gjorde dem stressade 

och förvärrade deras smärta, eftersom väntrummen var obekväma (Smith et al, 2010). 

För att patienter med smärta ska uppleva ett bra omhändertagande på en akutmottagning 

krävs det enligt patienterna att många faktorer ska bli bra. Miljön är en betydelsefull 

omständighet för att patienten ska få ett bra första intryck, det kan handla om enkla 

åtgärder som tillexempel en tidning att läsa, att rummet är rent, att ha tillgång till en 

telefon, att sitta i en skön stol eller att ha tillgång till ett värdeskåp (Muntlin, 

Gunningberg & Carlsson, 2006).  

 

3.4 Väntetidens betydelse 

Siffror visar att patienterna med smärta får sitta och vänta i snitt fyra timmar innan de 

blir undersökta av läkare på en akutmottagning. Under denna tid spenderar de ungefär 

åtta minuter med en sjuksköterska. Patienterna upplevde dålig information om vad de 

väntade på från sjuksköterskorna, om det handlade om behandling, inläggning, 

operation eller utskrivning. Denna långa väntetid utan information gav patienterna en 

dålig vårdupplevelse då vissa blev oroliga och trodde att väntetiden berodde på något 

allvarligt, medan vissa trodde att deras åkomma inte var allvarlig eftersom de fick vänta 

på att få hjälp (Schultz et al, 2013).  

 

3.5 Metodologisk aspekt - Datainsamlingsmetod 

I åtta av de 11 vetenskapliga studierna har forskarna använt sig utav olika 

intervjutekniker för att ta reda på hur omhändertagandet av patienterna på 
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akutmottagning varit. I två av dessa artiklar framgår inte vilken typ av intervjuteknik 

forskarna har använt sig av (Farmer, Roter, & Higginson, 2006, Muntlin, Carlsson, & 

Gunningberg, 2010). O´Brien & Fothergill-Bourbonnais (2004) och Smith, et al (2010) 

har använt sig av semistrukturerade intervjuer. En av artiklarna (Todd et al, 2007) består 

av en strukturerad intervju. De andra tre artiklar där författarna använt sig av intervjuer 

har de haft öppna frågor i intervjuerna (Schultz et al, 2013, Schultz et al, 2014, Olsson, 

& Hansagi, 2001). Resterande tre studier (Kipnis, Rhodes, Burchill, Datner, 2013, Yee, 

Puntillo, Miaskowski, & Neighbor, 2006, Muntlin, Gunningberg, & Carlsson, 2006) har 

använt sig utav enkäter med stort urval. 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

De viktigaste som belyste ett bra omhändertagande av patienter som inkommer på 

akutmottagning med smärta var enligt patienterna att de fick en individanpassad och 

personlig kommunikation med en sjuksköterska. I en av studierna nämns att kvalitén på 

kommunikationen är viktig för att kommunikationen inte skulle vara tom och obemärkt. 

Det nämndes också som viktigt för vårdupplevelsen att sjuksköterskan visade respekt, 

empati och intresse gentemot sin patient. För att patienterna skulle uppleva ett bra 

omhändertagande togs även adekvat smärtlindring med utvärdering upp som mycket 

betydelsefullt. Långa väntetider på obekväma väntrum i en tråkig miljö och att känna 

sig åsidosatt samt oinformerad om läget hade också en negativ inverkan på hur 

patienterna upplevde omhändertagandet av sjukvårdspersonal på akutmottagningar. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

För att ett gott omhändertagande ska upplevas, nämns i resultatet att 

sjukvårdspersonalen behöver använda sig av en kommunikation som är anpassad till 

varje enskild patient (Farmer, Roter & Higginson, 2006). Detta styrks även i 

föreliggande studie av Muntlin, Gunningberg & Carlsson (2006) som säger att 

individanpassad information leder till ett gott omhändertagande och att patienterna får 

bättre förståelse angående egenvård och behandlingar. Även Smith et al (2010) påpekar 

att kommunikation är en viktig del för att ett gott omhändertagande ska upplevas av 

patienter med smärta, då de nämner vikten av att kommunicera patienternas egna 

förväntningar och att som sjukvårdspersonal kunna trösta sin patient. I resultatet 

benämns också vad som kan uppstå vid en bristande kommunikation. Om 
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kommunikationen brister finns det risk för att viktig information missas och patienten 

kan få fel diagnos (Farmer, Roter & Higginson, 2006). Även Angland, Dowling och 

Casey (2013) tar i tidigare forskning upp kommunikation som en viktig del i 

omhändertagandet av patienter på en akutmottagning. De nämner i sin studie att 

kommunikationen är en viktig del i att förhindra feltolkningar mellan patient och 

sjuksköterska.  

 

Enligt tidigare forskning bidrar en god kommunikation till att patienter får tydlig 

information om sin diagnos och egenvård, vilket leder till bättre förståelse hos 

patienterna och omhändertagande (Ackerman et al 2016). Enligt författarna är det 

viktigt att alla patienter har samma möjligheter att få information om sin sjukdom och 

behandling, oavsett ålder, ekonomisk status och etnicitet, då alla ska ha möjlighet till 

lika god omvårdnad och möta med respekt. Detta nämns även i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Olsson och Hansagi (2001) samt Muntlin, Gunninberg 

och Carlsson (2006) belyser även de att tydlig kommunikation som är anpassad till varje 

enskild patient som viktigt i resultatet.  Detta kan kopplas till Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori då hon ansåg att det var vårdarens uppgift att få patienten att finna en 

mening med sin smärta. För att som sjukvårdspersonal kunna hjälpa sina patienter med 

detta krävs det en djup och bra kommunikation mellan patient och vårdgivare. Joyce 

Travlebee påpekade också att det var viktigt att hjälpa och stödja sina patienter och se 

dem som unika individer (Egidius & Norberg, 1983).  

 

Schultz et al (2013) och Todd et al (2007) styrker varandra i föreliggande studie, då de 

båda nämner att smärtlindring kan vara ett problem på akutmottagningar. Detta kunde 

bero på flera olika orsaker, som att sjukvårdpersonal inte tog initiativ att ge patienten 

smärtlindring, att patienten inte vågade be om smärtlindring samt att smärtlindring som 

givits till patienter inte hade utvärderades. I tidigare forskning innehåller en studie 

sjuksköterskor som berättar att den mest tillförlitliga smärtindikatorn är när patienten 

först säger till att den har ont (Ucuzal & Doğan, 2015).  Bergh (2009) nämner i tidigare 

forskning att en smärtupplevelse kan skilja sig mellan olika individer under likartade 

omständigheter, och att det är viktigt att sjuksköterskan tar detta på allvar för att 

patienten ska känna sig trygg. Joyce Travelbee menade att det är viktigt för 

sjuksköterskor att hjälpa patienten som lider av mycket smärta att förstå sin sjukdom 



Sigrid Tröjbom & Malin Wallinder  2016 

 

16 

 

(Egidius & Norberg, 1983). Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är upplevelsen av 

lidande är personlig för varje person (Pokomy, 2014).  

 

Olsson och Hansagi (2001) uttalar sig i föreliggande studie om vikten av att ta sin 

patient på allvar, samt att gå igenom anamnes och journal noggrant, då detta kan leda till 

att viktig information inte förbises. Wilsey et al (2007) tar i tidigare forskning upp att 

tidspress är ett problem som kan leda till en slarvig genomgång av patienten och dennes 

journal, då tidspressen gör att man inte hinner ta hand om patienterna som man 

egentligen skulle vilja. Denna tidspress lede till att sjukvårdspersonal inte hinner 

undersöka patienterna noggrant.  Även Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011) nämner 

i tidigare forskning tidspress som ett problem. De menar att detta problem uppstår på 

grund av att det på akutmottagningar kan inkomma ett stort antal patienter på mycket 

kort tid. När detta sker menar forskarna att mötet mellan patient och sjukvårdspersonal 

blir försämrat.  

 

Smith et al (2010) beskriver i föreliggande studie att miljön är av betydelse då det kan 

vara avsevärt för patienten att tillexempel få ett trevligt rum att vistas i, veta vart 

toaletten är, veta hur man fäller ned grinden till sängen eller bara att ha ett rent rum att 

vara i. En lång väntetid i ett obekvämt väntrum kunde förvärra smärtan hos patienterna. 

Schultz et al (2014) beskriver också i föreliggande studie hur patienterna kan uppleva 

frustration när de inte fick veta vart enkla saker som toaletten är. Schultz et al (2013) 

säger i föreliggande studie att en lång väntetid utan information från vårdpersonalen 

skapade oro och misstolkningar som utformade en dålig vårdupplevelse. Att miljön är 

viktigt styrks även av (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011) som i tidigare forskning 

nämner att miljön på sjukhus riskerar att vara steril och tråkig. 

 

4.3 Diskussion metodologisk aspekt 

Att använda sig utav intervjuer överlag ses som den bästa metoden för att få in data av 

bra kvalité om individers upplevelser. Detta är en respekterad metod då forskare och 

deltagare sitter ansikte mot ansikte och kan ha en bra dialog (Polit & Beck, 2012). 

 

Polit & Beck (2012) säger att det är en bra teknik då det blir tillförlitligt med ett stort 

urval, dock kan det bli begränsat med information då enkäterna är beroende av individer 
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som kan och är villig att svara. Detta är en mer opersonlig metod där man får in mycket 

data med simpla svar. 

 

Den metodologiska frågeställningen var att undersöka vilken typ av 

datainsamlingsmetod som använts i de 11 vetenskapliga artiklarna som är med i 

resultatet. Åtta av dessa består av intervjuer, varav två studier inte anger vilken typ av 

intervjuteknik forskarna har använt sig av. Två artiklar använde sig av semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att de som intervjuar inte tar med sina egna tankar och åsikter 

utan låter den som blir intervjuad berätta fritt om sin upplevelse för att få så mycket 

information som möjligt av deltagaren. Semistrukturerade intervjuer anses vara bra att 

använda sig av när man vill få fram information med bra kvalité från de som blir 

intervjuade (Polit & Beck, 2012). I en av studierna har strukturerad intervjuteknik 

använts. Resterande tre vetenskapliga studier med intervjuer har använt sig av öppna 

frågor. Att använda sig av öppna frågor är bra då forskaren kan anpassa frågorna efter 

den som blir intervjuad och på så vis får ut mer personlig information (Polit & Beck, 

2012). Författarna till föreliggande studie anser att intervjuer är bra för att få personlig 

information om upplevelser och erfarenheter, jämfört med om man använder sig av 

enkäter. Det är en seriös metod som kan få deltagarna att känna sig trygga och att den 

information de har att ge är betydelsefull. Av de totalt 11 inkluderade artiklarna använde 

sig tre studier av enkäter som datainsamlingsmetod. Att använda sig av enkäter kan vara 

positivt om forskarna vill ha fakta om känsliga ämnen, då de som svarar får vara helt 

anonyma. Om antalet deltagare är för få kan dock informationen bli opålitlig (Polit & 

Beck, 2012). Att använda sig av enkäter är enligt författarna en simpel och bra metod 

för att samla in mycket information på ett effektivt sätt. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Designen på denna studie blev deskriptiv litteraturstudie för att besvara syfte och 

frågeställningar. Författarna har använt sig av begränsningen free full text vid sökning, 

vilket kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats. Först uteslöts studier 

som var äldre än 10 år för att få så aktuell forskning som möjligt, dock resulterade detta 

i för få artiklar i Cinahl så då ökades begränsningen till 15 år. Detta kan vara en nackdel 

med denna litteraturstudie då artiklar som är äldre än 10 år kan vara icke aktuella i 

dagsläget och minska trovärdighet, däremot ansåg författarna i denna studie att 

resultatet från de äldre artiklarna känns relevant även i dag. En styrka i studien anses 
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vara att både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats, då detta ger insyn i 

både mätbar data och mer ingående personliga upplevelser (Polit och Beck, 2012). 

Eftersom det inte finns något exakt ord för omhändertagande på engelska har sökord 

som involverar det begreppet andvänts. Exempel på sådana söktermer är patient 

”experience” och ”approach”. Detta ses som en svaghet i studien då syftet handlar om 

omhändertagandet, och det finns inte ett exakt engelskt ord för det.  Studierna är gjorda 

i England, Canada, Sverige, Danmark och USA detta är en fördel i studien då fler 

synvinklar från många olika ställen och kulturer i världen är med i resultatet. En 

ytterligare styrka med detta arbete är också att det är två författare som skrivit. Det 

underlättar då de blir två synvinklar och enklare att vara objektiv. Den tydligaste 

svagheten i föreliggande studie är att den handlar om en bred personalkategori samt en 

bred patientgrupp med olika fysisk smärta, då forskning var svår att hitta om en mer 

specifik personalgrupp och en mer specifik smärtgrupp av patienter. Detta minskar 

trovärdigheten för föreliggande studie då innehållet blir stort. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Detta arbete är betydelsefullt för att akutmottagningar kan bestå av mycket stressiga 

situationer. Många patienter söker hjälp på en akutmottagning för smärta. På grund av 

känsla av stress kan sjuksköterskor uppleva sig ha svårt att finna tid med alla patienter 

som inkommer och omhänderta dem på bästa sätt, vilket i sin tur leder till att 

smärtpatienterna får en sämre upplevelse av sitt omhändertagande. Därför är det viktigt 

att även få patienternas perspektiv på omhändertagandet av patienter med smärta inom 

akutsjukvården. Föreliggande studie kan vara till hjälp för sjukvårdspersonal att få en 

inblick i vad smärtpatienter upplever som viktigt för ett gott omhändertagande på 

akutmottagningar. Att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar hur patienter 

upplever omhändertagandet ger möjlighet för personalen inom sjukvården att förbättra 

sin attityd och bemötande gentemot dessa patienter. 

 

4.6 Fortsatt forskning 

Forskning om hur smärtpatienter upplever omhändertagandet på en akutmottagning från 

sjuksköterskor är begränsat. Författarna anser att detta är ett viktigt ämne som berör 

många patienter med smärta, och att det behöver förändras till det bättre. Därför föreslås 

mer forskning om hur man omhändertar dessa patienter på bästa sätt för att 

akutsjukvården ska förbättras och fler smärtpatienter ska bli tillfredsställda. Författarna 
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föreslår att den vidare forskningen riktar in sig på hur man förbättrar smärtlindring, 

miljö, väntetid, kommunikation och bemötande då dessa är faktorer som påverkar hur 

patienterna upplever att de blir omhändertagna av sjukvårdspersonal. Författarna anser 

att framtida studier bör specificera olika patient- och personalgrupper samt olika typer 

av smärta. Exempelvis kan det vara av intresse att veta skillnad på omhändertagandet av 

patienter med buksmärta jämfört med bröstsmärta. 

 

4.7 Slutsats 

Slutsatsen i föreliggande litteraturstudie är att smärtlindring, miljö, väntetid, 

kommunikation och bemötande är omständigheter som har påverkan hur patienter 

upplever sig blir omhändertagna av sjukvårdspersonal. Dessa faktorer är alla viktiga och 

i kombination bidrar de till en bra upplevelse av omhändertagande hos patienten om de 

uppfylls på en god nivå.  
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6.Tabellerna 

 

Tabell 2 - Metodtabell 
Författare 

 

Titel Design/Ansats Undersökningsgr-

upp 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-metod 

Farmer, S., Roter, 

D., & Higginson, I. 

2005 

England 

Chest pain: 

communication of 

symtoms and history 

in a London 

emergency 

department. 

Naturalis design. 

Kvalitativ ansats.  

74 patienter med 

engelska som andra 

språk deltog. 

Intervjuer Participant 

observation, 

retrospective record 

review, patient and 

physician and linear 

and logistic 

regression analyses. 

Kipnis, A., Rhodes, 

K., Burchill, C., & 

Datner, E 

2012 

USA 

The relationship 

between patients’ 

perceptions of team 

effectiveness and 

their care experience 

in the emergency 

department. 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie 

1010 vuxa 

engelsktalande 

patienter som 

inkommer till 

akutmottagning 

Enkäter Enkäter baserade på 

GDQ. 

Munlin, Å., 

Gunningberg, L., & 

Carlsson, M.  

2006 

Sverige 

Patients’ perceptions 

of quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement. 

Beskrivande design.  

Kvantitativ ansats.  

99 kvinnor och 101 

män som var patienter 

på en akutmottagning. 

Enkäter QPP frågeformulär. 

Muntlin, Å., 

Carlsson, M., & 

Gunningberg, L 

2010 

Sverige 

BARRIERS TO 

CHANGE 

HINDERING 

QUALITY 

IMPROVEMENT:T

HE REALITY OF 

EMERGENCY 

CARE. 

Explorativ design 

med en kvalitativ 

ansats. 

22 ssk och läkare 

deltog som jobbar på 

akutmottagningen. 

Intervjuer som har  

transkriberats, 

lyssnats på och lästs 

många gånger. 

Focus group 

interviews 

O´Brien, J., & 

Fothergill-

Bourbonnais, F. 

2004 

Canada 

The Experience of 

Trauma 

Resuscitation in the 

Emergency 

Department: 

Themes From Seven 

Patients. 

Tolkande 

fenomenologisk 

ansats med 

kvalitativ design 

Sju traumapatienter 

patienter deltog 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna har 

transkriberats, 

lyssnats på och lästs 

många gånger 

Colaizzis analytical 

approach 

Olsson, M., & 

Hansagi, H. 

2001 

Sverige 

Repeated use of the 

emergency 

department: 

qualitative study of 

the patient’s 

perspective 

Kvalitativ ansats 10 vuxna patienter 

som är på 

akutmottagning på 

grund av smärta 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Intervjuerna har 

transkriberats, 

lyssnats på och lästs 

många gånger. 
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Författare Titel Design/Ansats Undersökningsgr-

upp 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-metod 

Schultz, H., Qvist, 

N., Mogensen, C., 

& Pedersen, B. 

2014 

Danmark 

 

Discharge from an 

emergency 

department 

observation unit and  

a surgical 

assessment unit: 

experiences of 

patients with acute 

abdominal pain 

Komparativ 

fältstudie 

kvalitativ ansats. 

20 patienter deltog, 10 

stycken från 

akutmottagningen och 

10 stycken från 

kirurgavdelningen. 

Intervju med öppna 

frågor. Samt 

observationer från 

deltagarna. 

Analys skedde med 

hjälp av ricoeur-

inspirerad metod. 

Schultz, H., Qvist, 

N., Mogensen, C., 

& Pedersen, B. 

2013 

Danmark 

Experiences of 

patients with acute 

abdominal pain in 

the ED and acute 

surgical ward – A 

qualitative 

comparative study. 

Komparativ 

fältstudie 

Kvalitativ ansats 

24 dansktalande 

patienter över 18 år, 12 

från akutmottagningen 

och 12 från kirurgisk 

avdelning deltog. 

Intervju med öppna 

frågor. 

Analys skedde med 

hjälp av ricoeur-

inspirerad metod. 

Smith, A., 

Schonberg, M., 

Fisher, J., Pallin, D., 

Block, S., Forrow, 

L.,& McCarthy, E. 

2010 

USA 

Emergency 

department 

experiences of 

acutely symtomatic 

patients with 

terminal illnes and 

their family 

cargivers 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

14 patienter som blivit 

inlagda på 

akutmottagning och 

sju vårdgivare deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

transkriberades flera 

gånger och delades 

upp i teman. 

Appendix interview 

guide 

Todd, K., 

Ducharme, J., 

Choiniere, M., 

Crandall, C., 

Fosnocht, D., 

Homel, P., & 

Tanabe, P. 

2007 

USA & Canada 

 

Pain in the 

emergency 

department: Results 

of the pain and 

emergency medicine 

initiative 

Observationsstudie. 

kvantitativ ansats. 

842 inkomna patienter 

på akutmottagnigen 

som hade smärta 

deltog. 

Tre strukturerade 

frågor. 

Mann-Whitney test 

Yee, A., Puntillo, 

K., Miaskowski, C., 

& Neighbor, M. 

2006 

USA 

What patients with 

abdominal pain 

expect about pain 

relief in the 

emergency 

department. 

Prospektiv, 

deskriptiv 

korrelationsstudie 

Kvantitativ ansats 

147 sjuksköterskor och 

läkare som hade 

patienter med 

buksmärta 

Enkäter T-test 
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Tabell 3 – Innehållstabell  

Författare Syfte Resultat 

Farmer, S., Roter, D., & Higginson, I. Att beskriva mötet mellan patienter och 

vårdgivare för att se hur 

kommunikationen påverkar 

sociokulturella skillnader vid patienter 

med hjärtsmärta.  

Det som bidrog till dålig kommunikation 

var ledande frågor, konflikt mellan 

patient och vårdgivare på grund av 

språksvårigheter. 

Kipnis, A., Rhodes, K., Burchill, C., & 

Datner, E 

Undersöka patienters uppfattning om vård 

och sammarbete på en akutmottagning. 

Samband ses mellan hur patienterna 

skattade samarbetet och hur mycket tillit 

de kände för vårdgivarna. De som ansåg 

att samarbetet var bra, kände även tillit 

för sjukvårdspersonalen. 

Muntlin, Å., Gunningberg, L., & 

Carlsson, M.  

Att identifiera patienters perspektiv på 

kvalitén på vården på en akutmottagning 

och områden som kan förbättras. 

Patienterna ansåg att omvårdnaden på en 

akutmottagning var relativt god., men att 

det fanns områden som behövde 

förbättras. Patienterna tyckte att miljön 

och smärtlindring behövde förbättras. De 

ansåg också att sjusköterskorna inte var 

tillräcklig intresserade i deras 

livssituation och att de inte fick tillräcklig 

information om egenvård. 

Muntlin, Å., Carlsson, M., & 

Gunningberg, L 

Att undersöka hur sjukvårdpersonalen 

tycker man ska förbättra vården på 

akutmottagning för patienterna 

Patientfokuseradvård, kortare väntetider 

och bättre smärtlindring såg som viktiga 

delar för att förbättra omhändertagandet.  

O´Brien, J., & Fothergill-Bourbonnais, F. Vilka faktorer som påverkar patienters 

erfarenheter av akutsjukvården 

En tydlig ledare och god mänsklig 

omvårdnad bidrog till en positiv 

upplevelse 

Olsson, M., & Hansagi, H. Vad som ligger bakom upprepande besök 

på akutmottagning, ur patienternas 

perspektiv. 

Patienterna känner sig missnöjda med 

vården när personelen uttrycker sig om 

att deras besök är onödiga 

Schultz, H., Qvist, N., Mogensen, C., & 

Pedersen, B. 

Undersöka patienter med akut buksmärta 

och deras erfarenheter av att stanna på 

akutmottagningen. 

Resultatet bestod av fem olika teman: 

vänta, hamna mellan stolarna, ta eller att 

inte ta initiativ, få uppmärksamhet och bli 

tagen på allvar. 

Schultz, H., Qvist, N., Mogensen, C., & 

Pedersen, B. 

Att undersöka patienternas perspektiv när 

de blir inlagda på en akutmottagning 

jämfört med när de blir inlagda på en 

kirurgisk avdelning. 

 

 

På båda avdelningarna rapporterade 

patienterna om opersonlig vård, vilket 

gjorde det svårt för patienterna att fatta 

beslut 

 

Smith, A., Schonberg, M., Fisher, J., 

Pallin, D., Block, S., Forrow, L.,& 

McCarthy, E. 

 

Att få bättre erfarenheter från patienter 

som söker för somatisk smärta på en 

akutmottagning. 

Resultatet bestod av fem teman: 

oförbered på hantering av symtom 

hemma, osäkerhet och ångest, 

kommunikation är viktigt, blandade 

erfarenheter av symtomhantering, 

blandade åsikter om palliativa enheter på 

akuten. 
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Författare Syfte Resultat 

Todd, K., Ducharme, J., Choiniere, M., 

Crandall, C., Fosnocht, D., Homel, P., & 

Tanabe, P. 

Att undersöka hur patienter på 
akutmottagning upplever 

smärtlindringsprocessen. 

Många patienter behövde smärtlindring 

men fick det inte i tid, och många 

patienter skrevs ut trots att smärtan inte 

hade förbättrats. 

Yee, A., Puntillo, K., Miaskowski, C., & 

Neighbor, M. 

Att beskriva patienters förväntningar om 

smärtlindring och hur kommunikation om 

deras smärta med sjuksköterskor och 

läkare påverkade deras smärtlindring. 

Många patienter informerade personalen 

om att de upplevde smärta, men inte lika 

många bad om smärtlindring. Ingen 

signifikant skillnad syntes mellan de som 

bad om smärtlindring och de som inte 

bad om det, sett till patienternas 

upplevelse om smärtlindring. 

 

 

 


