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Abstrakt 
 
Människor som söker hjälp på en akutmottagning upplever nästan alltid att de befinner sig i 
ett akut medicinskt tillstånd. För många är akutmottagningen den första kontakten med 
sjukdom och sjukvård. Syftet var att belysa patientens tillfredsställelse av omvårdnaden på en 
akutmottagning. Artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databaserna Pubmed och Cinahl, 
och har värderats och klassificerats. Analysen av de inkluderade artiklarnas resultat gjordes 
med hjälp av innehållsanalys. Patienterna hade känslor som rädsla, oro och nervositet och 
samtidigt en varierande grad av trygghet. Sjuksköterskans bemötande och kommunikation 
hade stor betydelse för att patienten skulle känna sig tillfredställd med vården. Patienter var 
både imponerade och missnöjda med personalens kompetens. Miljön hade en stor betydelse 
för patientens tillfredställelse med integriteten. Uppfattningen om väntetiden varierade 
beroende på vilken grad av sjukdom eller skada patienten hade. För att patienten ska känna 
sig tillfredställd med sin tid på akutmottagningen krävs ett bra bemötande och ett holistiskt 
synsätt. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera patienter som är missnöjda eller 
otrygga för att skapa en god vård. Det finns många aspekter som bidrar till patientens 
tillfredställelse med vistelsen på en akutmottagning. Denna vetskap kan bidra till en bättre 
vårdupplevelse och en mer holistisk vård. 
 
 
 
Nyckelord: Akutmottagning, litteraturstudie, omvårdnad, patienters 
tillfredställelse, patientupplevelser. 
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Bakgrund 

 

Människor som söker hjälp på en akutmottagning ska under den relativt korta 

tiden få ett bra omhändertagande, medicinskt såväl som omvårdnadsmässigt. 

Orsaken till att människor söker hjälp på akutmottagningar är många, men så 

gott som alla upplever att de befinner sig i ett akut medicinskt tillstånd 

(Nyström, 2003, s. 11, 19). Flödet på en akutmottagning varierar kraftigt och 

går inte att styra över. Därför måste personalen alltid vara beredd på att vårda 

alla som söker sig till akutmottagningen. När patienten anländer sker en 

prioriteringsbedömning av en sjuksköterska som arbetar utifrån ett 

strukturerat triagesystem. Det medicinska tillståndet avgör vilken triagenivå 

patienten blir tilldelad. Syftet med triage är att säkerställa att de patienter som 

på grund av sitt medicinska tillstånd inte kan eller bör vänta för att få vård i 

rätt tid. Det betyder att patienter utan risk för försämring får vänta. Eftersom 

det är vanligt med långa väntetider är det nödvändigt att patienterna får sitt 

medicinska tillstånd bedömt omedelbart när de anländer till 

akutmottagningen (Göransson, Eldh & Jansson, 2008, s. 13-15, 20). 

 

Vid en god omvårdnad ska man se människan bakom sjukdomen eller 

skadan. Personens behov av trygghet och allmänmänskliga behov ska kunna 

tillgodoses vilket innebär att personens egna resurser skall tas till vara för 

återvinnande av hälsa. Bemötandet till den sjuke/skadade bör präglas av 

förståelse för hur personen känner sig, det vill säga förmåga till empati. 

Livssituationen kan i ett ögonblick förändras vilket kan ge känslor av ångest, 

oro och smärta. Samtidigt befinner sig personen i en ovan situation med 

främmande människor i en främmande miljö (Axelsson, 1997, s. 7-8). 

Larrabee och Bolden (2001) har undersökt vad patienter ansåg vara god 

kvalité på omvårdnad. Resultatet blev att en god omvårdnad karakteriseras av 

att vårdpersonalen är kompetenta, vänliga, att de bryr sig och ser till 

patientens behov. Patienter anser alltså att det är viktigt att både de fysiska 

och psykiska behoven måste uppfyllas för att vården ska anses som bra. 

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att man som 

sjuksköterska ska ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 
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En akut sjukdom eller skada ger oftast inte bara fysiska reaktioner utan också 

psykiska. En psykisk reaktion kan vara mer långvarig än de kroppsliga 

skadorna och kan uppkomma först efter en tid. En kraftig psykisk reaktion 

brukar benämnas som kris (Axelsson, 1997, s. 9). I den inledande fasen kan 

patienten ha svårt att ta in vad som har hänt och visa starka känslor, som 

upprördhet och stress (Bunkholdt, 2004, s. 277-278). Enligt Lundin (1996) är 

cooping en viktig skyddsfaktor. Cooping är biologiska, psykologiska och 

livsåskådningsmässiga grundförutsättningar för att kunna bemästra en 

psykisk belastning. De faktorer som bidrar till detta är tillit, ett personligt 

engagemang, stolthet, självrespekt, ansvar och förpliktelse. 

 

Stress är en psykologisk och fysiologisk respons på olika typer av 

påfrestningar. En sådan påfrestning kan till exempel vara livskriser i form av 

förlust av hälsa (Bunkholdt, 2004, s. 266). Hur vi reagerar på påfrestningar 

beror på erfarenheter, ålder, kön, livssituation och vår personliga sårbarhet 

(Axelsson, 1997, s. 9;Lennquist, 2007, s. 474). Omständigheter under själva 

händelsen påverkar oss människor och bemötandet, alltså den information 

och det sociala stöd som den drabbade får har stor betydelse för människan 

kan gå vidare. Bemötandet från sjuksköterskan och läkaren har en central 

betydelse för patientens fortsatta bearbetning av påfrestningen (Lennquist, 

2007, s. 474). Akutmottagningen är den första platsen som människor söker 

sig till vid akut sjukdom eller skada (Nyström, 2003, s. 11).  

 

Forskning om patienters upplevelser av akutmottagning har inte gjorts i så 

stor utsträckning, till skillnad mot sjuksköterskans upplevelser (Hayes & 

Tayler-Ball, 2007; Richardson, Casey & Hider, 2007). 

Denna litteraturstudie vill belysa patienters upplevelse och faktorer som 

påverkar upplevelser på en akutmottagning så att sjuksköterskan på bästa sätt 

kan bemöta patienter i det akuta skedet. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa patientens tillfredsställelse av omvårdnaden 

på en akutmottagning. 

 

Metod 

 

Detta är en litteraturstudie där litteraturen systematiskt har blivit sökt och 

kritiskt granskad (jmf. Forsberg & Wengström, 2008, s. 29). 

 

Litteratursökning 

Artiklarna till litteraturstudiens resultat har sökts i databaserna Pubmed och 

Cinahl. Sökningen går att följa i tabell 1. Medical Subject Headings (MeSH) är 

markerad med kursiv stil. En manuell sökning har även utförts. I databasen 

Pubmed har följande begränsningar används, publicerade inom de senaste tio 

åren och publicerad på engelska. Där fann vi 13 av våra sammanlagt 15 

utvalda artiklar. I databasen Cinahl har följande begränsningar används, 

publicerade från 1999 och framåt och publicerade på engelska. Från denna 

databas valdes inga artiklar ut. 

 

Tabell 1. Träffar i databaser 

 Sökord Antal träffar 

PubMed 

Antal träffar 

Cinahl 

Utvalda 

Artiklar 

#1 Emergency Medical 

Service 

32939 4068  

#2 Nurse-Patient 

relations 

9603 8771  

#3 Patient Perceptions 38557 3836  

#4 caring 15508 10976  

#5 Patient Satisfaction 33988 15558  

#6 #1AND #2 AND #4 24 4 4 

#7 #1 AND #3 AND #5 106 7 9 

Sökningen utfördes 2009-03-04 
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Inklutions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderas i litteraturstudien skulle vara publicerade på engelska 

eller svenska, de skulle vara tio år eller yngre, vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte och ha abstrakt. Studier som var publicerade tio år 

eller tidigare exkluderades. Barns upplevelser och artikel-reviewer valdes 

bort.  

 

Bearbetning 

Bearbetning kommer att ske i tre faser (jmf. SBU/SSF nr 4, 1999, s. 16 -17). 

 

Fas 1 

En första bedömning gjordes genom att läsa igenom 141 titlar och 106 

abstrakt för att välja ut de artiklar som vi ville granska mer ingående. 

Vetenskapliga artiklar som valdes bort var de som inte hade något abstrakt 

eller inte svarade mot studiens syfte. 

 

Fas 2 

De 38 artiklar som gick vidare från fas ett lästes i sin helhet. Artiklar som 

inte motsvarade studiens syfte eller inklusionskriterier uteslöts. Antal artiklar 

som gick till fortsatt granskning var 23. Efter manuell sökning i artiklarnas 

referenslistor identifierades ytterligare fyra artiklar. Tre av dessa 

inkluderades i kvalitetsgranskningen. 26 artiklar gick vidare till fas 3. 

 

Fas 3 

De artiklar som var relevanta för studien klassificerades och värderades med 

hjälp av granskningsmall (Bilaga 1). Slutligen värderas den vetenskapliga 

kvalitén genom granskning enligt tabell 2 och 3. Bedömningen har 

dokumenterats och de 15 utvalda artiklarna redovisas i en 

artikelsammanställning (Bilaga 2, tabell 4). En artikel med låg kvalité 

inkluderades, resten uteslöts beroende på låg kvalité. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i 

följande grupper: 
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• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en 

prospektiv studie där man gjort en slumpvis fördelning av 

patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett 

historiskt material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en 

lång tradition. Kvalitativa studier har därför inkluderats 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, 

som insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i 

syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex 

personens upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas 

enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg 

vetenskaplig kvalitet (III). 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl planerad 

och genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller 

för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort 
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behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort 

för att besvara 

frågeställningen. 

bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (till 

exempel 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, 

etcetra). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder. 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ 

metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys 

väl beskriven och 

genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 
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Analys 

Analys av de inkluderade artiklarnas resultat gjordes med hjälp av 

innehållsanalys. Artiklarnas huvudresultat översattes till svenska därefter 

sönderdelades innehållet. Analysarbetet gick från helhet till delar genom att 

vi grupperade in resultatet och på så sätt blev resultat till en ny helhet som 

skapades av sammanfogade delar (jmf. Friberg, 2006, s. 110-111). De 

sammanfogade delarna sorterades in under sub-kategorier som därefter 

sammanfördes under gemensamma kategorier. Se tabell 5 i bilaga 3. 

Sammantaget resulterade analysen till fem kategorier och nio sub-kategorier. 

 

Etiskt övervägande 

Innan arbetet med denna systematiska litteraturstudie påbörjades gjordes 

etiska överväganden, exempelvis att välja studier som fick tillstånd från en 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

 

Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie innefattar 15 vetenskapliga artiklar, varav 

fem med kvalitativ metod och tio med kvantitativ metod. Genom 

innehållsanalys framkom nio sub-kategorier och fem kategorier ur 

huvudfynden av artiklarna. Kategorierna blev känslor, kompetens, integritet, 

bemötande, väntetid och dessa presenteras nedan. Tillvägagångssättet går att 

följa i tabell 5 i bilaga 3. 

 

Känslor 

Rädsla, oro och nervositet 

I Nyström, Dahlberg och Carlssons (2003) studie visade att när 

sjuksköterskan var stressad kändes det jobbigt och pinsamt för patienten att 

ställa frågor och söka uppmärksamhet. Detta ledde till att patienten kände sig 

som en belastning för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna hade det mycket 

stressigt och enligt patienten fick de mer information om den stressiga 

situationen än vad de ville. När patienten blev bedömd som icke-akut och 

blev placerad i ett rum för att invänta en läkare var de tvungna att lita på 
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sjuksköterskans bedömning, annars skulle rädslan ta över. Enligt Hawleys 

(2000) studie upplevde patienterna varierande grad av rädsla och oro för 

deras sjukdom eller skada. De beskrev känslor som rädsla, nervositet, oro, 

ängslighet och att vara livrädd när de anlände till akutmottagningen. Att inte 

veta sin diagnos var en oroande faktor. 

 

Trygghet 

Hawleys (2000) studie visar att positiva följder av sjuksköterskans 

omvårdnad var trygghet, mindre oro, mindre nervositet, större möjlighet att 

hantera det okända och smärtan. Patienter som visste att de skulle få 

uppmärksamhet när de behövde det blev lugna och kunde slappna av. En 

positiv faktor var att sjuksköterskan såg till de fysiska behoven till exempel 

att patienten låg bekvämt, fick något att äta och dricka. Att inkludera 

familjemedlemmar i vården hade stor betydelse för patienten, om dessa inte 

kunde närvara upplevdes det positivt att sjuksköterskan tog kontakt med dem. 

O’Brien och Fothergill-Bouronnais (2004) studie visade att patienterna blev 

frustrerade av frågor som de inte tyckte spelade in i deras vårdtillfälle. 

Patienterna kände sig ensamma och rädda till en början även fast de hade en 

stor personalstyrka omkring sig. Under akut behandling ville männen inte ha 

anhöriga i traumarummet för de trodde att personalen skulle agera 

annorlunda. Kvinnorna ville däremot det, då de kände sig trygga av deras 

närvaro. Nyström et al. (2003) fann att när närstående var med på 

akutmottagning förväntades att de skulle hålla reda på patientens medicinska 

tillstånd och sköta omvårdnaden. Patienten kände att det var nödvändigt att 

ha en närstående med för att inte bli lämnad ensam i flera timmar. Samtidigt 

kände patienterna trygghet av att vara på ett sjukhus. 

 

Bemötande 

Personalens bemötande 

Topacoglu et al. (2004) hittade faktorer som påverkat patientens 

tillfredställelse på en akutmottagning. Faktorer som spelade in var 

sjuksköterskans bemötande och bedömning av patientens tillstånd. 

Sjuksköterskans bemötande hade en stor betydelse för att patienten skulle 

känna sig nöjd. O’Brien och Fothergill-Bouronnais (2004) visade att 
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patienterna var nöjda med att personalen hela tiden kommunicerade med 

dem. Tonläget hade en betydande roll då den härledde till att de brydde sig 

och hade medkänsla. Det verbala meddelandet hade mindre betydelse. När 

sjuksköterskan tog kontakt med patientens anhöriga ledde det till en känsla 

av att personalen brydde sig. 

 

I Nyström et al. (2003) studie fann man att fokus låg på de fysiska behoven 

och lite eller ingen uppmärksamhet riktades mot patienternas 

psykosociala/existentiella behov. Enligt patienterna ignorerade 

sjuksköterskan dem när de väntade på att bli undersökta av läkare och som en 

konsekvens av detta uttryckte inte patienterna sina önskningar eftersom ingen 

la märke till dem. 

 

Information 

Taylor, Kennedy, Virtue & McDonald (2006) hade i sin studie använt sig av 

en intervention gällande förbättrande av kommunikation mellan personal och 

patient på en akutmottagning. Man kunde se en högre tillfredställelse bland 

patienter efter att personalen fick delta i olika kurser och workshops. De 

utsåg en särskild sjuksköterska att vara ansvarig för information om 

behandlingar och väntetid samt att sköta kommunikationen mellan andra 

instanser. 

 

I Watson, Marshall och Fosbinders (1999) studie ville patienterna höra ett 

lättförståligt språk, alltså att ord valdes så att patienten förstod, om olika 

tester och hur lång tid dessa skulle ta. Detta skulle innebära en reducerad oro 

och ökad tillfredställelse för patienten. Med hjälp av röntgenbilder och annan 

visuell hjälp kunde patienterna lättare förstå och detta öppnade upp för en 

bättre kommunikation mellan personal och patient. 

 

I Hawleys (2000) studie framkom att patienter som fick vänta ett tag på 

läkare hölls informerade av sjuksköterskan om beräknad väntetid, vilket 

upplevdes bra. När sjuksköterskan pratade positivt om situationen fick 

patienten hjälp att få en mer positiv syn på sin situation. Sjuksköterskan gav 

hela tiden information om vad de gjorde och vad som hände och det ledde till 
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att mycket osäkerhet och rädsla försvann. Muntlin, Gunningberg och 

Carlssons (2008) studie framkom att patienter med högre grad av sjukdom 

behövde mer information än patienter med tillstånd som graderats lägre. 

Enligt både Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) och Topacuglo et al. 

(2004) önskade patienterna att få mer användbar information om sin 

situation. 

 

Kompetens 

Personalens agerande 

Baldursdottir och Jonsdottir (2002) har funnit att den viktigaste aspekten för 

patienten var att personalen hade rätt kompetens för att utföra sitt praktiska 

arbete. Det minst viktiga var att prata om livet utanför sjukhuset samtidigt 

som man ville att personalen skulle se till de mänskliga behoven. I studien 

skattade kvinnorna sjuksköterskornas egenskaper högre jämfört med männen 

och sjuksköterskans omvårdnad blev viktigare ju högre ålder patienten hade. 

Hawleys (2000) studie visade att patienterna tyckte att det var positivt att 

deras ankomst var väntad, att sjuksköterskan stod redo när de kom och var 

fokuserade på det akuta problemet. De tyckte att behandlingen och 

provtagningen sköttes effektivt och skickligt. Enligt O’Brien och Fothergill-

Bouronnais (2004) och Hawley (2000) upplevde patienterna att personalen 

var effektiva och blev imponerade av personalens kontroll och hur 

organiserade de var. Det upplevdes som tryggt med beröring och närvaro av 

personal. I Watsons et al. (1999) studie var man nöjd med personalens 

kompetens. Man tyckte att personalen var effektiv och hade ett vänligt 

bemötande mot patienterna. 

 

Missnöje 

I en studie ansåg patienterna generellt sätt att de var nöjd med kvalitén på 

vården (Muntlin et al., 2006). Andra tyckte att kvaliteten på vården berodde 

på vilken sjuksköterska som var i tjänst (Nyström et al., 2003). I Goldwag, 

Berg, Yuval och Benbassats (2002) studie var syftet att identifiera oberoende 

förändringsfaktorer hos patienter med missnöje på en akutmottagning. 

Missnöjet var högre hos de patienter som hade graderat sin medicinska status 

som allvarlig. Missnöjet var också riktat mot lång väntetid, dålig attityd, 
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saknad av respekt och bristande information. Studien visade även att 

missnöjet som fanns var riktat mot vårdpersonalens kompetens och att man 

inte fick rätt vård. En stor del av patienterna ansåg att man inte blev 

behandlad med respekt och det var den största orsaken till att man var 

missnöjd med sin vårdtid på akutmottagningen. Muntlin et al. (2008) menar 

att ju högre utbildningsnivå patienten hade ju mer kritisk var man mot 

vården. 

 

Patienterna ansåg att det var för många som var involverade i deras vård så 

att de visste inte vilken sjuksköterska som var formellt ansvarig. En 

sjuksköterska var ansvarig för bedömningen av tillståndet, en för 

blodprovtagning och så vidare. Patienterna försökte då pussla ihop bitarna 

och lista ut vem som var ansvarig. Vissa sjuksköterskor ägnade väntetiden till 

att prata med patienterna medan andra ignorerade dem (Nyström et al., 

2003). 

 

Integritet 

Miljö 

I Karro, Dent och Farishs (2005) studie framkom att vissa patienter ansåg att 

obehöriga personer hörde deras samtal och undanhöll därför viss information 

för personalen. Olsen och Sabin (2003) hade undersökt patienternas 

upplevelse av konfidentialitet och om den påverkas av i vilket rum man blir 

placerad. Patienten var mer bekväm att prata om sin historia med personalen 

när det fanns väggar omkring dem istället för draperier, det visade sig också 

gälla vid fysiska undersökningar. Man kunde dock inte se någon skillnad på 

att man hörde mer av obehöriga samtal i ett rum med väggar jämfört med ett 

rum med draperier mellan patienterna. I Karro et al. (2005) studie framkom 

däremot att de patienter som låg i salar som hade väggar istället för 

avskärmningar hörde mindre av samtalen utanför. Några patienter avstod 

hela eller delar av den fysiska undersökningen eftersom de ansåg att det 

kunde ses av obehöriga personer. Patienterna uppgav även att de kunde se 

andras privata kroppsdelar. För vissa blev inte förväntningarna på 

konfidentialitet uppfyllda. Detta var viktigt för en stor del av patienterna, 

främst hos kvinnor. 



 

 12   

Väntan på behandling 

Brådskande tillstånd 

I Boudreaux, Friedman, Chansky och Baumann (2004) studie framkom att 

patienter som var mycket akut sjuka upplevde genomloppstiden mycket 

positivare och var på det hela taget mer nöjd med vistelsen på 

akutmottagningen än de som bedömdes som brådskande eller icke 

brådskande. Enligt Ekwall, Gerdtz och Manias (2008) studie fann man att 

även de anhöriga till mer akuta patienter var mer tillfredställda än de som 

graderats med mindre akut tillstånd. 

 

Icke-brådskande tillstånd 

Patienter ville att man kontinuerligt skulle få en uppdatering hur lång väntetid 

man hade och var i processen man befann sig. Även fast en del av patienterna 

fick vänta en längre tid på att få bli undersökt tog vissa det med respekt för 

att personalen gjorde en rättvis bedömning genom att andra patienter hade 

mer smärta eller sjukdom (Watson et al., 1999) . Topacoglu et al. (2004) fann 

i sin studie att väntetiden inte påverkade tillfredställelsen för patienten. 

Coughlan och Corry (2007) fann att patienterna tyckte att det var mycket folk 

på liten yta och patienterna tyckte synd om dem som fick vänta länge. 

Patienterna ansåg att sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att tillgodose alla 

människor behov, trots ett högt arbetstempo och underbemanning. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters tillfredställelse av 

omvårdnad på en akutmottagning. I resultatet framkom att patienters 

upplevelser är olika. Många patienter hade känslor av rädsla, oro och 

nervositet. Både bemötandet och kompetensen från personalen hade därför en 

stor betydelse för att kvalitén på vården skulle anses som god. Samtidigt 

framkom vikten av konfidentialitet i omvårdnaden och att upplevelsen av 

väntetiden delvis på vilken grad av sjukdom eller skada patienten har. 
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Nyström et al. (2003) menade att när patienten upplevde sjuksköterskan som 

stressad avstod patienten från att söka uppmärksamhet och vågade inte ställa 

frågor. Patienten kände sig som en belastning. Enligt Hawley (2000) blev 

patienterna lugna och kunde slappna av när de visste att de skulle få 

uppmärksamhet när de ville. Vi tror att det kan leda till en god cirkel om 

patienten känner sig trygg av denna vetskap. Tryggheten leder till mindre 

psykisk oro och patienten är inte i behov av att påkalla sjuksköterskans 

uppmärksamhet så ofta. Om istället patienten undviker att trycka på 

larmknappen för att inte känna sig som en belastning leder det till att 

patienten spänner sig och blir orolig över att inte få uppmärksamhet när det 

behövs. Följden av denna oro anser vi kunna leda till en ond cirkel, genom att 

patienten larmar mer och mer. Vi anser att en god omvårdnad präglas av 

kommunikationen såväl hur det verbala meddelandet framförs. Både 

Topacoglu et al. (2004) och O’Brien och Fothergill-Bouronnais (2004) 

skriver att kommunikation och bemötandet har en stor betydelse för 

patienten. Betydelsen av denna vetskap anser vi vara att sjuksköterskan måste 

i största möjliga mån uppträda på ett lugnt och inbjudande sätt för att få en 

god relation till patienten. Sjuksköterskan ska också enligt oss vara medveten 

om att det inte bara är orden patienten tolkar utan också tonläget som 

används. 

 

Enligt Nyström et al. (2003) lades fokus på de fysiska aspekterna och 

minimal uppmärksamhet riktades mot de psykiska behoven. Nyström (2003, 

s. 19) anser att så gott som alla patienter på en akutmottagning upplevde 

befinna sig i ett akut medicinskt tillstånd och enligt Axelsson (1997, s. 7-8) 

kan det uppstå känslor av ångest, oro och smärta hos patienter i en sådan 

situation. För att uppnå en så holistisk vård som möjligt vill vi betona vikten 

av att inte enbart se till det fysiska, utan även till de psykiska behoven. 

Barbosa Da Silva och Ljungquist (2003, s. 47) menar att i den holistiska 

vårdmodellens människosyn ska man se människan som flerdimensionell och 

beakta människans alla olika behov. När vi som sjuksköterskor ska bedöma 

omvårdnadsbehovet hos en patient anser vi att det är viktigt att se till alla 

dimensioner. 
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Resultatet visar att patienterna undanhöll viss information eftersom de 

befarade att andra skulle kunna höra vad de sa. Vissa avstod även från fysisk 

undersökning eftersom de kunde ses av obehöriga (Karro et al., 2005), 

samtidigt beskriver Nyström (2003, s. 11, 19) att när en patient befinner sig 

på en akutmottagning ska personalen ge ett så bra medicinskt 

omhändertagande som möjligt. Vi befarar att om det finns patienter som inte 

känner sig bekväm med att lämna ut alla viktiga uppgifter eller delta i 

nödvändiga undersökningar finns en risk för att felbedömningar görs. Detta 

bidrar till att varje patient inte får ut det bästa medicinska omhändertagandet. 

Därför är det av stor vikt att se över hur vårdmiljön är utformad på en 

akutmottagning och istället för att anpassa patienten till den befintliga miljön 

ska miljön utformas efter patienten. 

 

Väntetiden beror till största del på vilken bedömning av det medicinska 

tillståndet sjuksköterskan gör vid ankomst till akutmottagningen. Det betyder 

att patienter utan risk för försämring kan få vänta ett tag (Göransson et al., 

2008, s. 20). I Watsons et al. (1999) studie framkom att patienter hade 

förståelse för väntetiden, samtidigt som de regelbundet ville ha en 

uppdatering om den. Av detta drar vi slutsatsen att upplevelsen av att vänta 

inte alltid ses som ett problem om man vet hur länge väntetiden är. Däremot 

hade väntetiden ingen påverkan på tillfredställelsen i Topacoglus et al. (2004) 

studie. 

 

Metoddiskussion 

Enligt flera författare (Hayes & Tayler-Ball, 2007; Richardson, Casey & 

Hider, 2007) uppges det vara lite forskat på vårt valda ämnesområde. Trotts 

detta har vi funnit 13 relevanta artiklar från databaserna Pubmed vilket tyder 

på att vi har använt oss av relevanta sökord och har en relevant avgränsning. 

Som tabell 1 visar har vi endast utgått ifrån två olika kombinationer av 

sökningar. Granskningen av artiklar utfördes var för sig av författarna, detta 

för att säkerställa trovärdigheten i klassificering och värdering av artiklarnas 

kvalitet. Därefter diskuterades skillnader och olikheter i våra bedömningar 

för att slutligen komma fram till ett gemensamt beslut. Detta anser vi vara en 

styrka för kvalitén av litteraturstudien eftersom vi inte påverkades av 
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varandra vid första granskningen. Tolkning av artiklarnas resultat anser vi 

inte ha påverkats av språket i artiklarna då vi behärskar det engelska språket 

väl.  

 

När vi utförde sökningarna i databaserna använde vi oss bland annat av 

sökordet caring. Vi är medvetna om att detta inte är en precis översättning av 

ordet omvårdnad som återfinns i vårt syfte. Vid sökningar framkom det att 

användande av termen caring istället för nursing care, som är MeSH-termen 

för omvårdnad, gav för vårt syfte mer relevanta träffar.  

 

En av artiklarna (Ekwall et al., 2008) hade inte det specifika syftet att 

förklara patientens upplevelser men kändes relevant att ta med eftersom den 

belyste de närståendes upplevelser av vården. Detta tycker vi kunde stärka 

vårt resultat då de fann liknande upplevelser som patienterna i studien av 

Boudreaux et al. (2004). Vi inkluderade även en artikel (Karro et al., 2005) 

som vi värderats som låg på grund av stort bortfall. Denna artikel togs med 

för att den hade jämförbart resultat med andra studier som värderats högre. 

Att inkludera en artikel med låg kvalitet kan ge litteraturstudien lägre värde. 

En fördel hade varit om vi endast hade haft med artiklar med högt värde, men 

då hade svagheten istället varit att det inte funnits tillräckligt med artiklar att 

inkludera i litteraturstudien. För att kunna jämföra detta på vården i Sverige 

skulle vi behövt avgränsa oss till studier gjorda i Europa eftersom vi tror att 

vården skiljer sig runt om i världen. Vi valde att inkludera alla studier som 

var relevanta för vårt syfte, eftersom syftet var patientens upplevelser utan 

kulturella eller ekonomiska aspekter. 

 

Slutsats 

I denna litteraturstudie har det framkommit att det finns många olika delar 

som bidrar till patientens tillfredställelse av vistelsen på en akutmottagning. 

Vi vill att betydelsen av resultatet ska bidra till en säkrare och bättre 

omvårdnad för patienten och samtidigt till en mer holistisk vård inom 

akutmottagningen. Vidare forskning bör riktas mot patienternas upplevelser 

och hur man kan förbättra aspekterna som har belysts i denna och andra 

studier. Vi vill särskilt se ytterligare forskning gällande hur tryggheten 
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upplevs och kan förbättras. Detta eftersom ämnet var genomgående i 

artiklarna till vår litteraturstudie utan att innehålla något konkret exempel 

eller förslag på förbättring. 
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skattade sjuksköterskornas egenskaperna högre än vad männen 
gjorde. Åldern hade en signifikant skillnad i alla aspekter, ju äldre 
patienterna var ju viktigare var aspekterna.  

P II 

Boudreaux et al. 
2004 
USA 

Att undersöka förhållandet 
 mellan hur akut patienten är, 
 upplevda och verkliga 
 genomloppstider och hur 
 nöjd patienten är med 
 akutmottagningen. 

Kvantitativ 
Prospektiv 

2984 
(/1119) 

Analytisk statistik 
av frågeformulär 

Patienter som var mkt akuta upplevde genomloppstiden mkt 
positivare och var på det hela taget mer nöjd men vistelsen på 
akutmottagningen än de som var ”brådskande” eller ej 
brådskande. Tillfredställelse med akutmottagningen var mer 
korrelerad med upplevd genomloppstid än faktisk tid. 
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20 (/0) Semistrukturerad 
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Patienterna tyckte att det var mycket folk på liten yta och tyckte 
synd om de som fick vänta länge. Generellt över studien var 
deltagarna nöjda med kvaliten på vården. Sjuksköterskorna gjorde 
sitt bästa för att tillgodose alla människor, trots att det var högt 
arbetstempo och var underbemannade. Det visade sig även att 
mindre problem som små sår och skrapsår blev negligerade. 
Rekommendationen från patienterna/närstående blev att förbättra 
kommunikationen. 
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närstående hade en uppfattning hur pass allvarlig sjukdomen eller 
skadan var, även uppfattningen om den verkliga väntetiden vägde 
in. Närstående till äldre patienter var generellt sätt mer 
tillfredställd.  
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respect och information av vårdgivare.  Andra signifikanta 
orsaker var uppfattningen av att vårdpersonalen gjorde allt de 
kunde, respekt från vårdpersonal, och information.  
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Som tillägg till de befintliga symtomen upplevde deltagarna 
varierande grader av rädsla och orolighet för deras 
sjukdom/skador. De beskrev känslor som rädsla, nervositet, 
orolighet, ängslig och vettskrämd när de anlände till 
akutmottagningen.  Positiva följder av ssk strategier var trygghet, 
mindre orolig, mindre nervös, mer avslappnad, större möjlighet 
att hantera det okända och smärtan.  

K II 

Karro et al.  
2005 
Australien 

Att identifiera art, 
 svårighetsgrad, effekt, 
 frekvens och riskfaktorer för 
 patienters upplevda intrång 
 på privatlivet på en 
 akutmottagning 

Kvantitativ 
Prospektiv 

1169 
(/934) 

Statistisk analys av 
data från 
frågeformulär 
Wilcoxon test 
Spearman 
correlation 

Några patienter avstod fån hela eller delar av fysisk undersökning 
eftersom de ansåg att det kunde ses av obehöriga personer. 10% 
uppgav att de olämpligt kunde se andra patienter. Några patienter 
ansåg att andra kunde se privata delar av deras kropp när de va på 
salen. Anonymitet var signifikant viktigare hos kvinnorna än 
männen. De salar som hade väggar istället för avskärmningar 
hörde signifikant färre samtal utanför och uppfattade mer sällan 
att deras personliga information kunde höras av andra. 

P III 

Muntlin et al 
2008 
Sverige 

Att beskriva skillnader av 
uppfattning av vårdkvalité på 
en akutmottagning, relaterat 
till sjukdomsgrad och 
bakgrund. 

Kvantitativ 
prospektiv 

200 (/0) Strukturerad 
intervjuer 
QPP 

Patienterna upplevde olika grad av behov av information 
beroende på deras tillstånd. Det visade sig också att patienter med 
högre utbildning var mer kritiska till sin vård. 

P II 

Muntlin et al. 
2006 
Sverige 

Att identifiera patienters 
uppfattning av kvaliten i 
vården på en akutmottagning 
samt se till vad som kan 
förbättras. 

Kvantitativ  
Prospektiv 
Deskriptiv 

244 (/44) Strukturerad 
Frågeformulär 
QPP 

Patienterna tyckte att kvalitén på vården generellt sätt var bra, 
men kunde förbättras på vissa områden. Det som kunde förbättras 
var informationen till patienten, smärtlindring och väntetid. 

P I 

Nyström et al. 
2003 

Att analysera och beskriva 
 bra och dåliga vårdmöten på 

Kvalitativ 18 (/0) Kvalitativ 
innehållsanalys 

En sjuksköterska var ansvarig för triage, en för blodprovtagning 
och så vidare, så patienterna visste inte ens vilken sjuksköterska 

K I 



 

      

Sverige  en akutenhet. som var formellt ansvarig. De försökte pussla ihop bitarna och 
lista ut vem det var. Lite eller ingen uppmärksamhet riktades mot 
patienternas psykosociala/existentiella behov, utan endast fysiska 
behov.  Sjuksköterskorna hade mycket stressigt och enligt 
patienten fick de mer information om den stressiga situationen än 
vad de ville. Det ledde till att de tyckte det var pinsamt att be om 
hjälp, de ville inte vara till besvär. 

O´Brien et al. 
2004 
Canada 

Att undersöka patienters 
 erfarenhet/upplevelse av 
 återupplivning vid ett trauma 
 på en akutmottagning. 
 Undersöka vilka, om det 
 fanns några, upplevelser av 
 sårbarhet fanns i deras 
 erfarenhet 

Kvalitativ  7(/0) Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
innehållsanalys 

De berättade att de blev frustrerade, till exempel när polisen 
frågade om olyckan och patienterna visste knappt själv vad som 
hade hänt, vad de har för skador och så vidare. De drabbades av 
en psykisk chock och hade svåra smärtor. När de kom till 
akutmottagningen gjorde inte smärtan så mycket, de var ju trotts 
allt vid liv. Trotts att det var många personer i traumateamet 
kände patienterna sig ensam, rädd och vettskrämd. Att personalen 
jobbade så snabbt imponerade på patienterna och skapade en 
känsla av att de var i trygga händer. De kommunicerade med och 
kollade hela tiden till patienterna. Röstens tonläge hade stor 
betydelse eftersom den kunde härledde till en känsla av att bry sig 
och medkänsla. Mindre viktigt var innehållet i vet verbala 
meddelandet. Trygghet skapades av att personal alltid fanns där 
och av beröring.  

K I 

Olsen 
2003 
USA 

Syftet med studien var att 
 undersöka patienters 
 upplevelse av att 
 konfidentialiteten eller 
 privatlivet kränks under 
 vistelsen på en akut- 
 mottagning och om det 
 finns någon skillnad 
 beroende på vilken typ  av 
 rum de ligger i 

Kvantitativ 
Prospektiv 

500(/60) Frågeformulär 
Chi-square 

36% hade hört andra samtal och det var ingen skillnad om de 
hade legat i ett rum med draperier eller väggar. 48% av de 
avlyssnade samtalen kom från intillliggande rum och rummen 
med gardiner släppte in mer ljud från intillliggande rum än de 
medväggar. Av alla konversationer som avlyssnades var 33% från 
expiditionen (fler avlyssnade från vägg-rummen än gardin-
rummen. 19% avlyssnades från korridoren. Patienter i rummen 
med väggar kände sig mer bekväma med att diskutera sin historia 
eller genomgå en undersökning än de i gardinrummen.  

P II 

Taylor et al. 
2006 
Australien 

Att utvärdera effekten av en 
 intervention gällande 
 patient- personal 
 kommunikation för att 
 förbättra patienterna 
 tillfredställelse på en 
 akutmottagning 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Intervention 
 

1200(/334) Analytask statistisk 
jämnförelse före 
och efter 
interventionen 

Efter interventionen skattade patienterna signifikant högre 
tillfredställelse angående att bli informerad om väntetid/försening, 
att personalen brydde sig, bedömning av lokalerna överlag och 
vården överlag på akutmottagningen. 

P II 



 

      

Topacoglu et al. 
2004 
Turkiet 

Syftet var att undersöka  
 vilka faktorer som 
 påverkar patienters 
 tillfredställelse vid vård  
på en akutmottagning  

Kvantitativ  
Retrospektiv 
Icke-experimentell 
 

1113(/94) Chi-square och 
logistisk 
regressionstest 

Tillfredställelse med hur läkaren uppför sig och erfarenhet är 
statistiskt signifikant relaterat till hur nöjd patienten är överlag.   
De som var nöjd med sjuksköterskans bemötande var nöjd med 
vården på akuten överlag. De som var nöjd med triagen hade en 
positiv korrelation med tillfredställelse överlag. 

R II 

Wattson et al. 
1999 
USA 

Att beskriva äldre patienters 
uppfattning av omvårdnad på 
en akutmottagning. 

Kvalitativ 
 

12 (/0) Djupgående 
intervjuer 

Deltagarna resultat delades in i fem huvudteman, information, 
kompetens, väntetid, oro och personlig tolerans.  

K I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Bilaga 3 
 
Tabell 5. Kategorisering. 

Författare Huvudresultat Subkategorier Kategorier 

Baldursdottir et. Al. Den viktigaste faktorn för patienten var att personalen visste 
vad de höll på med och den minst viktiga var att prata om livet 
utanför sjukhuset. Patienterna tyckte det var viktigt att se till 
de mänskliga behoven. Kvinnorna skattade egenskaperna 
högre än vad männen gjorde. Det var ingen geografisk skillnad 
på svaren. Åldern hade en statistisk signifikant skillnad i alla 
aspekter, ju äldre patienterna var ju viktigare var aspekterna. 

Personalens agerande  kompetens 

Topacuglo et al. Tillfredställelse med hur sjuksköterskan uppför sig är 
statistiskt signifikant relaterat till hur nöjd patienten är överlag. 
De som var nöjd med sjuksköterskans bemötande var nöjd 
med vården på akuten överlag.  
 

Personalens bemötande Bemötande 

 Läkarens erfarenhet var den största faktorn som påverkade 
tillfredställelsen överlag. De som var nöjd med triagen hade en 
positiv korrelation med tillfredställelse överlag. Grad av 
tillfredställelse hade inget med ålder att göra 

Personalens agerande Kompetens 

 Tiden påverkade ej tillfredställelsen. Icke-brådskande tillstånd Väntan på behandling 

 Patienterna ansåg att förbättringar som kunde göras var att 
patienten skulle få mer användbar information. 

Information Bemötande 



 

      

O´Brien et al Patienterna blev frustrerade när polisen ställde frågor om 
olyckan när patienten själv inte visste vad som hade hänt. 

Trygghet Känslor  

 Patienterna drabbades av psykisk chock. Smärtan gjorde inte 
så mycket när dom kom till akutmottagningen eftersom de var 
trots allt vid liv. Trotts den stora personalstyrkan i 
personalrummet kände sig patienterna ensam, rädd och 
vättskrämd. De patienter vars detta tillfälle var det första på 
sjukhus var mer rädd än de andra patienterna. När patienten 
fick uppmaningar av personalen kände sig patienten med i 
teamet.  

Trygghet Känslor 

 Patienten upplevde personalen som effektiva och blev 
imponerade. Personalen var organiserade, hade kontroll och 
imponerade på patienten. Patienten blev trygg av beröring och 
närvaro av personal. 

Personalens agerande Kompetens 

 Personalen kommunicerade hela tiden med patienten. 
Personalens tonläge hade betydande roll då den härledde till att 
de brydde sig och hade medkänsla. Det verbala meddelandet 
hade mindre betydelse. Patienten fick en känsla av att 
personalen brydde sig när man kontaktade patientens anhöriga. 

Personalens bemötande Bemötande 

 Männen ville inte ha anhöriga i trauma rummet för de trodde 
att personalen skulle agera annorlunda. Kvinnorna ville det 
däremot eftersom dom kände sig trygg av deras närvaro. 

 Trygghet Känslor 

Olsen et al. Patienter i rummen med väggar kände sig mer bekväma med 
att diskutera sin historia eller genomgå en undersökning än de 
i gardinrummen. överlag tyckte de flesta patienterna att deras 
vistelse var privat och konfidentiell. 
 

Miljö Integritet 



 

      

Nyström et al. En sjuksköterska var ansvarig för triage, en för 
blodprovtagning och så vidare så patienterna visste inte vilken 
sjuksköterska som var formellt ansvarig. De försökte pussla 
ihop bitarna och lista ut vem det var. Kvaliteten på vården 
berodde på vilken sjuksköterska som var i tjänst. En del 
sjuksköterskor ägnade väntetid till att prata med patienterna 
och andra satt bara och brydde sig inte om patienterna.  

Missnöje Kompetens 

 Lite eller ingen uppmärksamhet riktades mot patienternas 
psykosociala/existentiella behov, utan endast fysiska behov. 
Enligt patienterna ignorerade sjuksköterskan de när de väntade 
på att bli undersökt av läkare, som en konsekvens av detta 
uttryckte inte patienterna deras önskningar eftersom ingen la 
märke till dem.  

Personalens bemötande Bemötande 

 Sjuksköterskorna hade mycket stressigt och enligt patienten 
fick de mer information om den stressiga situationen än vad de 
ville. Detta ledde till att patienterna tyckte det var pinsamt att 
be om hjälp, de ville inte vara till besvär.  

Rädsla, oro och nervositet Känslor 

 När patienten triagerades som icke-akut var de tvungen att lita 
på sjuksköterskans omdöme. Att äntligen vara på sjukhus 
gjorde de trygg. Om patienten tog med en anhörig var den 
anhörige förväntad att ta hand om patienten och kontrollera 
tillståndet. Utan anhörig med skulle patienten bli lämnad 
ensam i flera timmar. 

Trygghet Känslor 

Hawley Som tillägg till de befintliga symtomen upplevde deltagarna 
varierande grader av rädsla och orolighet för deras 
sjukdom/skador. De beskrev känslor som rädsla, nervositet, 
orolighet, ängslig och vettskrämd när de anlände till 
akutmottagningen. Att inte veta sin diagnos var en oroande 
faktor. Positiva följder av sjuksköterskans omvårdnad var 
trygghet, mindre orolig, mindre nervös, mer avslappnad, större 
möjlighet att hantera det okända och smärtan. Patienter som 
visste att de skulle få uppmärksamhet när de behövde blev 
lugn och kunde slappna av. Att veta att sjuksköterskan fanns 
till för dem och brydde sig hjälpte dom at slappna av och 
känna att de inte var ensam. Att bli erbjuden något att äta eller 
dricka var positivt. När sjuksköterskan såg till de fysiska 

Trygghet Känslor 



 

      

behoven till exempel så de låg bekvämt var positivt. Att 
inkludera famliljemedlemmar hade mycket positiv effekt på 
patienten och för de som inte hade anhörig med sig såg 
sjuksköterskan till att de blev informerade. 

 Patienterna tyckte att det var positivt att deras ankomst var 
väntad och sjuksköterskan stod redo när de kom och var 
fokuserade på det akuta problemet. De tyckte att behandlingen 
och provtagning sköttes effektivt och skickligt. Patienterna 
betonade att beröring var en betydande faktor för positiva 
känslor. 

Personalens agerande Kompetens  

 Patienterna som fick vänta ett tag på läkaren hölls informerade 
om uppskattad väntetid. När sjuksköterskan pratade positivt 
om situationen blev patienterna hjälpt att få en positivare syn 
på situationen. Sjuksköterskan gav hela tiden info om vad de 
gjorde och vad som hände och det ledde till att mkt osäkerhet 
och rädsla försvann. 

Information Bemötande 

Taylor Efter interventionen skattade patienterna signifikant högre 
tillfredställelse angående att bli informerad om 
väntetid/försening, att personalen brydde sig. 

information Bemötande 

Karro et al. Patienter uppgav att de hade hört samtal mellan andra patienter 
och vårdpersonalen. De ansåg även att obehöriga personer 
hörde deras samtal med vårdpersonal och några undanhöll 
information på grund av detta. Några patienter avstod fån hela 
eller delar av fysisk undersökning eftersom de ansåg att det 
kunde ses av obehöriga personer. Vissa uppgav att de 
olämpligt kunde se andra patienter, medan några patienter 
ansåg att andra kunde se privata delar av deras kropp när de 
var på salen. För en del av patienterna blev inte 
förväntningarna privatlivet uppfyllda. Konfidentialitet var 
viktigare för de yngre patienterna och skattade även sitt 
privatliv högre än de äldre patienterna. Anonymitet var 
signifikant viktigare hos kvinnorna än männen. De salar som 
hade väggar istället för avskärmningar hörde signifikant färre 

Miljö Integritet  



 

      

samtal utanför och uppfattade mer sällan att deras personliga 
information kunde höras av andra. 
 

Boudreaux Patienter som var mycket akut sjuka upplevde 
genomloppstiden mycket positivare och var på det hela taget 
mer nöjd men vistelsen på akutmottagningen än de som var 
”brådskande” eller ej brådskande. Tillfredställelse med 
akutmottagningen var mer korrelerad med upplevd 
genomloppstid än faktisk tid. 

Brådskande tillstånd Väntan på behandling 

Muntlin et al. 
2006 

Patinterna upplevde generellt kvaliten på akutmottagningen 
som god. Förbättringar enligt patienterna kunde vara 
informationen mellan patient och vårdgivare om till exempel 
väntetid och smärtlindring. 

Information Bemötande 

Watson et al. Fem teman visade sig ur den insamlade datan. 
Behov av information och väntetid. Patienterna uttryckte att 
förklaringar av olika undersökningar skulle framgå tydligt så 
att de visste vad som väntade. Samtidigt ville man veta hur 
lång väntetiden beräknades. Detta för att enligt patienterna 
minska oro och öka tillfredställningen. 

Information Bemötande 

 Kompetens från personalen, där ansåg patienterna att kvalitén 
var god. Man tyckte att personalen var effektiv men samtidigt 
vänskaplig.  

Personalens agerande Kompetens 

 Oro och personlig tolerans visade sig ha en varierande grad 
hos de äldre. Även fast en del av patienterna fick vänta en 
längre tid på att få bli undersökt tog vissa det med respekt för 
att personalen gjorde en rättvis bedömning genom att andra 
patienter hade mer smärta eller sjukdom. 

Icke-brådskande tillstånd Väntan på behandling 



 

      

Goldwag et al. Missnöjet var högre hos de patienter som hade graderat sin 
medicinska status som allvarlig. Missnöjet var också riktat mot 
väntetiden, attityder och att få rätt information. Missnöjet var 
också att få rätt kompetens och att man visade respekt. 

Missnöje Kompetens 

Coughlan et al. Generellt över studien var deltagarna nöjda med kvalitén på 
vården. Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att tillgodose alla 
människor, trots att det var högt arbetstempo och var 
underbemannade. Det visade sig även att mindre problem som 
små sår och skrapsår blev negligerade.  

Patient upplevelse  Känslor 

 Rekommendationen från patienterna/närstående blev att 
förbättra kommunikationen. 

Personalens agerande Bemötande 

 Patienterna tyckte att det var mycket folk på liten yta och 
tyckte synd om de som fick vänta länge. 

Icke-brådskande tillstånd Väntan på behandling 

Muntlin et al 
2008 

Patienter med högre grad av sjukdom eller skada behövde mer 
information än patienter som graderats lägre. 

Information Bemötande 

 Patienterna med högre utbildningsnivå var mer kritiska till den 
vård de fick, jämfört med de som hade en lägre 
utbildningsnivå. 

Missnöje kompetens 

Ekwall Patienters närstående var mer tillfredställda när patienten hade 
högre triagering än de som hade lägre. Detta hängde ihop med 
att närstående hade en uppfattning hur pass allvarlig 
sjukdomen eller skadan var, även uppfattningen om den 
verkliga väntetiden vägde in. Närstående till äldre patienter var 
generellt sätt mer tillfredställd. 

Brådskande tillstånd Väntan på behandling 

 


