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Abstrakt 
Bakgrund: Akutsjukvård sker i första hand via en akutmottagning. Vid ett akut 
omhändertagande på en akutmottagning är det ytterst viktigt att patienten får den 
vård som krävs så fort som möjligt, därför används triagering så att den som är i 
mest behov skall gå först, oavsett belastning. Syfte: Syftet med denna litteratur 
studie var att belysa patientens upplevelse av att bli omhändertagen och triagerad 

av sjuksköterskan på akutmottagningen. Metod: Litteraturstudien har genomförts 
genom att granska och klassificera 14 artiklar som både är kvantitativa och 
kvalitativa. Resultat: Patienter som inte har livshotande symtom får ofta vänta 
länge på vård. Den långa väntan leder till att patienterna får en lägre grad av 
tillfredsställelse av sitt besök på akutmottagningen. Att ge patienten information 
om hur lång eventuell väntan kan bli och varför de får vänta upplever patienten 
som positivt och får därigenom en högre grad av tillfredsställelse av sitt besök på 
akutmottagningen. Diskussion: Efter triageringen är det viktigt att informera 
angående hur lång väntetiden kan räknas bli. Även om patienten inte har 
livshotande symtom måste sjuksköterskan skapa trygghet hos dem då de ofta 
känner mycket oro och ovisshet. Slutsats: Att bemöta patienten korrekt samt ge 
information angående triagen, eventuell väntetid, vart de kan köpa mat och dryck 
skapar en högre grad av tillfredsställelse hos patienten. 
 
Nyckelord: Akutmottagning, information, litteraturstudie, patientens upplevelse, 
triage, väntetider. 
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Introduktion 

Akutmottagningen är den första vård kontakten patienten får, bortsett från om det 

inte gjorts tidigare prehospitala insatser. För att den patienten som är i mest behov 

av vård går först använder flertalet akutmottagningar ett så kallat triage system. 

System är utvecklat för att ge de mest akuta patienterna med allvarligaste symtom 

företräde. De patienter som inte har livshotande symtom får många gånger en lång 

väntan vilket kan leda till frustration. Genom ett intresse för akutsjukvård och den 

omvårdnad som ges till patienterna på akutmottagningen väcktes ett intresse för 

att fördjupa sig i patienternas upplevelser under denna vårdform.  

 

Bakgrund 

Akutmottagningen 

Akutsjukvård sker i första hand via akutmottagningen. De sökande visar ofta flera 

symtom och saknar dessutom oftast en medicinsk diagnos. Patienterna inkommer 

på två olika sätt antingen själva eller via ambulans. När patienten väl är på 

akutmottagning måste patienten triageras av en sjuksköterska (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008, s. 14). Detta ställer höga krav på sjuksköterskan som skall se till att 

varje patient blir rätt prioriterad. För att kunna utföra en prioritering krävs en 

anamnes och kontroll vitalparametrar, om något verkar osäkert skall jourläkaren 

kontaktas omgående (Grefberg & Johansson, 2007, s.11). 

 

Triage system 

Triage är ett strukturerat system för att sortera patienter. Ordet triage kommer från 

franskans "trier" som betyder välja ut. Triagen utvecklades från början av en 

kirurg i Napoleons armé för att sortera skadade soldater efter hur allvarliga deras 

skador var (Blagg, 2004).  För att triageringen skall flyta på är det viktigt att följa 

ett specifikt system eller flödesschema (se figur 1) så de patienter som kräver mest 

vård triageras med högsta nivån (Göransson et al., 2008, s. 14) vilket även 

stämmer med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ”Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde". Triage skalorna har utvecklats 

sedan mitten av 1980-talet. I början var de tre eller fyr skaliga, men idag så utgår 

man från femgradiga skalor eftersom detta anses mer pålitligt och säkert för 

patienten.  
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Figur 1. Schematisk beskrivning av patient flödet på akutmottagningen. 

 

De stora skalsystemen som används idag på akutmottagningar runt om i världen är 

National triage scale (NTS), som är en vidareutveckling på Ipswich triage scale. 

NTS reviderades och byte då samtidigt namn till Australasian Triage Scale 

(ATS). Detta är en femgradig skala som har till varje enskild triage nivå en 

maximal väntetid för patienten. I varje triage nivå finns exempel och 

beskrivningar på symtom som sedan kommer att avgöra vilken triage nivå 

patienten blir kategoriserad i (Göransson et al., 2008, s. 35-36; Murray, Bullar & 

Grafstein, 2004). Canadian triage and acuity scale (CTAS) utvecklade i sin tur en 

skala med inspiration från ATS. Även här finns det fem kategorier och dess 

uppbyggnad påminner mycket om ATS. (Murray, Bullar, Grafstein, 2004). 

Manchester triage scale (MTS) detta skalsystem bygger också på kategorier. 

Sjuksköterskan ska förvissa sig först om orsaken till att patienten söker till 

akutmottagningen och därefter sker omhändertagandet av patienten efter ett 

specifikt flödesschema (Göransson et al., 2008, s. 39-40). Emergency service 

index (ESI) är utvecklad i USA, den bygger på en algoritm som sjuksköterskan 

använder vid triagering, även här används ett schema som följs utifrån patientens 

angivna symtom som leder fram till triage beslut (Göransson et al., 2008, s. 39-

40). 

 

I Sverige finns ingen nationell gemensam triage skala att följa. Dock på senare år 

har man nu infört MTS på de flesta akutmottagningar inom Sverige. Denna har 

vidareutvecklats till ett system som kallas Medical Emergency Triage and 

Treatment system (METTS) som bygger på fem kategorier som är uppdelade i 

färger röd-orange-gul-grön-blå, där röd motsvarar livshotande symtom 

(Göransson et al., 2008, s. 41). 

 

Sjuksköterskans arbete vid triage 

Sjuksköterskan bedömer patientens vårdbehov utifrån vitalparametrar som följer 

A-B-C-D-E principen (Göransson et al., 2008, s. 41). En stor del av 
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sjuksköterskans arbete är att informera och bygga upp ett förtroende till patienten 

så att de känner sig trygga enligt Göransson et al. (2008, s. 71). Ett grundläggande 

krav i arbetet är dokumentation av den vård och medicinska behandling som ges 

på akutmottagningen. Allt skall dokumenteras så att man kan gå tillbaka och se 

den vård och medicinska behandling som patienten har fått under 

omhändertagandet. Enligt Patientdatalagen ställs krav på säkerhet, dokumentation 

och regler för sekretess och åtkomst (SFS 2008:355). Ännu en viktig del i arbetet 

då väntetiden kan bli lång för patienten är att smärtlindra, triage nivån kan då även 

ändras. På akutmottagningen anländer ofta äldre patienter och då måste det tas 

hänsyn till fallrisken för att göra vården patientsäker (Göransson et al., 2008, s. 

83-85).  

 
Patientens upplevelse 

Patienten kan uppleva det mycket frustrerande att komma till en akutmottagning 

som kan bero på en rad olika faktorer. De flesta patienter kommer då de känner att 

någonting inte är som det skall vara. Symtomen som patienten upplever kan 

orsaka obehag, därför är det viktigt att de får ett bra bemötande och tas seriöst 

även om symtomen inte är livshotande (Wikström, 2008, s. 19). Travelbees 

omvårdnadsteori beskriver att patientens lidande är i första hand en personlig 

upplevelse (Kirkevold, 2000, s. 140). Många patienter får en lång väntan vilket 

leder till frustration, detta är inte på grund av väntetiden i sig utan brist på 

information och uppmärksamhet (Boudreaux & O´Hea, 2004). Detta skall 

bemötas med en god attityd samt att det ges information om varför patienten får 

vänta så att de inte känner sig bortglömda, dock kan ingen exakt tid sägas 

eftersom att det alltid kan anlända mer akuta patienter som får förtur. Om 

patienterna har med sig en anhörig skall även de bemötas med respekt och 

informeras. Det är bättre att ge information en gång för mycket än för lite, då de 

under omständigheterna kan ha svårt att ta in allt man informerar om (Wikström, 

2008, s. 20).  

 

Sjuksköterskans bemötande av patient 

Alla patienter skall bemötas av kompetent personal som de känner att de får ett 

förtroende för (Boudreaux & O´Hea, 2004). Kommunikation är en ömsesidig 

process och är en förutsättning för att uppnå god omvårdnad (Kirkevold, 2000, s. 
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99–101). Information är en av de viktigaste delarna i mötet och därigenom skapas 

en trygghet hos patienten som då upplever att han eller hon blivit professionellt 

omhändertagen av en kompetent triagesjuksköterska. Sjuksköterskan måste tänka 

på att bemöta patienten på ett korrekt och professionellt sätt med ömsesidig 

respekt som uppfyller patientens krav på akutmottagningen. Detta är vad som 

ligger till grund för studiens syfte.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteratur studie är att belysa patientens upplevelse av att bli 

omhändertagen och triagerad av sjuksköterskan på akutmottagningen. 

Frågeställningar 

-Hur upplevs möte mellan patient och sjuksköterska? 

-Hur påverkas patientens upplevelse före och efter triagering?  

-Vilken betydelse har information och rådgivning för patienten tillfredställelse 

med den vård som ges vid omhändertagandet på akutmottagningen? 

 

Metod 

För att hitta så relevanta artiklar och litteratur som möjligt som berör studiens 

syfte har avgränsningar gjorts för att hitta publicerade artiklar som belyser 

problemet (Friberg, 2006, s. 30). Det är alltså själva problemformuleringen i sig 

som avgör vilka vetenskapliga artiklar som kommer att ingå i denna litteratur 

studie (Friberg, 2006, s. 33). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderats i denna litteratur studie beskrev patientens upplevelse av 

att bli behandlad på en akutmottagning. Studierna skulle vara publicerade inom de 

närmaste tio åren 2000-2010, urvalet i studierna skulle bestå av vuxna icke 

brådskande patienter samt även anhörigas upplevelser. Artiklar som exkluderades 

kunde ej besvara studiens syfte eller att de inte tog upp tillräckligt utifrån 

patientens perspektiv. Urvalet i artiklarna skulle ej bestå av brådskande patienter 

eller av barn.   

 

Litteratursökning  

En litteratursökning utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningen 



5 
 

gjordes delvis med MeSH termerna counseling, privacy, patient satisfaction, 

triage samt att vissa sökkombinationer kompletterades med nurs* för att rikta 

artiklarna så att de skulle beröra området omvårdnad. Utöver sökning med MeSH 

termer utfördes även fritext sökningar med orden emergency care, experience, 

information och wait times som kompletterade MeSH termerna för att kunna hitta 

så relevanta artiklar som möjligt. Sökning via referenslistor tillkom. Sökresultatet 

från databaser redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratur sökning artiklar 2011-01-19 till 2011-02-07  

Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Antal 
granskade 

Antal 
inkluderade 

Cinahl 2000-2010 

 

Emergency 
care and 
patient 
satisfaction 
and nurse* 

249 6 5 

  Triage and 
emergency 
department  

281 3 1 

  Emergency 
department 
and patient 
and 
experience  

328 2 1 

  Patient 
satisfaction 
and 
emergency 
department 
and privacy 

8 1 1 

Pubmed 

 

2000-2010 

 

Emergency 
department 
and triage and 
patient 
satisfaction 

 

111 2 2 

  Emergency 
department 
and wait times 

106 1 1 

  Emergency 
department 
and 
counseling 
and 
experience 

10 1 1 

  Emergency 
care and 
patient 
satisfaction 
and 
information 

287 2 2 

Summa  1380 18 14 
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Bearbetning 

Artiklarna bearbetades och klassificeras i tre faser enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 

14-16). 

Fas 1 

Första sökning i databaserna resulterade i 1380 träffar. Vid genomgång av titlar 

sorterades relevanta titlar ut därefter lästes tillhörande abstrakt.   

Fas 2 

Efter första bedömningen återstod 18 artiklar som var relevanta för att eventuellt 

ingå i studien. Dessa artiklar lästes i sin helhet för att bedöma om de kunde 

besvara studiens syfte. En manuell sökning gjordes via referenslistor och 5 artiklar 

tillkom. Totalt lästes 23 artiklar i sin helhet varav 9 exkluderades (se bilaga 1) på 

grund av att de inte var relevanta för studien varvid 14 artikel gick till vidare 

granskning.  

Fas 3 

Kvalitetsgranskningen av de 14 artiklarna utfördes enligt granskningsprotokoll 

inspirerad av Hellsén, Johanson och Pejlert (1999), se bilaga 2. 

Sedan utfördes en vidare bedömning och klassificering av studierna enligt 

SBU/SSF nr 3 (1999, s 39), se bilaga 3. Studiernas klassificering och värderingar 

har gjorts och presenteras i bilaga 4.  

 

Innehållsanalys 

De 14 valda artiklarna att som kom att ingå har granskats i helhet av författarna. 

Artiklarna lästes noggrant genom i sin helhet för att återfå en helhetsuppfattning.  

Sedan valdes textdelar ut som ansågs vara kopplade till studiens frågeställning. 

Dessa textdelar sorterades sedan in i kategorier samt subkategorier. Detta 

genomfördes för att få en stegvis klassificering av data för att identifiera mönster 

och kategorier i artiklarna. Genom detta erhåller man en specifik beskrivning av 

studien (Forsberg & Wengström, 2003, s. 150-151). 

 

Etiska överväganden 

I en litteratur studie skall etiska övervägande göras. Vid val av studier som skall 

ingå är det viktigt att de fått tillstånd av en etisk kommitté. Alla artiklar som ingår 

finns presenterade i resultatet. Att endast presentera de artiklar som instämmer 

med författarens egen åsikt är oetiskt och missvisande och kan ge en felaktig bild 

av problemområdet (Forsberg & Wengström, 2003, s. 77). 



7 
 

Resultat 

Resultatet av denna litteratur studie består av 14 vetenskapliga artiklar. Tre av 

dessa är från USA, tre från England, två från Australien, tre från Sverige, en från 

Kina, Finland samt Iran. En av dessa 14 artiklar är utförd med kvalitativ metod 

och resterande 13 med kvantitativ metod. Resultatet bygger på tre kategorier och 

sex tillhörande subkategorier enligt tabell 2. Exempel på innehålls analys med 

dessa kategorier och subkategorier redovisas i bilaga 5. 

 

Tabell 2. Översikt kategorier samt subkategorier. 

Kategori Information   Bemötande Sjuksköterskans roll 

Subkategori Väntetid 
Rådgivning 
Integritet 

Patientens upplevelser 

 

Omvårdnad 
Kompetens 

 

Information  

Denna kategori presenterar subkategorierna väntetid och rådgivning samt 

intergritet. 

 

Väntetid 

I flertalet artiklar kunde det ses ett samband mellan patient tillfredsställelse och 

information. Patienter som inte hade livshotande skador och därigenom inte fick 

vård omgående upplevde missnöje med väntetiden. Frustrationen som uppstod i 

samband med väntetiden är ofta sammankopplad med att patienten inte fått någon 

information (Boudreaux, Friedman, Chansky, & Baumann, 2004; Ekwall, Gerdtz, 

& Manias 2008). Att informera vilken triage nivå patienten är kategoriserad i samt 

ungefärlig väntetid är viktigt för patientens tillfredsställelse. I en studie av 

Göransson och Rosen (2010) visade att bara 30.9% av 146 informerades om en 

ungefärlig väntetid till att få träffa läkaren. Muntlin, Gunningberg och Carlsson 

(2006) studie påvisade att 34 % av 67 patienter inte visste varför de behövde vänta 

så länge på att flyttas från akutmottagningen till vård avdelning. En studie av 

Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka & Paussu (2009) visade att 56 % av 60 

patienter hade mottagit adekvat information. Patienterna ville få information 

angående om när läkaren hade tid att ta emot dem. Osäkerhet som uppstod i 

samband med för lite information samt lång väntetid orsakade ofta ångest (Möller, 

Fridlund, & Göransson, 2010). I Paavilainen, et al. (2009) studie visade att 
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patienterna uppskattade mer information angående vart de får gå under väntetiden, 

om de exempelvis hinner gå till cafeterian och köpa något att äta och dricka eller 

om de hinner hem en stund. Denna studie visade att det fanns en statistisk skillnad 

mellan de som hade väntat mindre än två timmar och de som väntat mer än sju 

timmar angående deras upplevelse av klarhet av den informationen de mottagit 

samt klarhet i undersöknings resultatet. Patienter som väntat längre än sju timmar 

rapporterade en högre grad av tillfredsställelse på informationen de mottagit. Att 

de var mer nöjda med informationen som de mottagit berodde på att de var större 

klarhet i både information och undersökningsresultat jämfört med de som väntat 

två timmar som inte fått lika klargörande information. 

 

I en studie av Paulson och Walsh (2004) undersöktes förhållandena mellan 

väntetider och patienter som lämnade akutmottagningen utan att ha blivit 

undersökta. De jämförde två olika system på ett och samma sjukhus genom att gå 

igenom journaler i två steg. I det första steget gick Paulson igenom journaler 

tillhörande patienter som varit på akuten under det gamla systemet då olicensierad 

sjukhus personal skötte triageringen och väntetiderna kunde vara uppemot 4-5 

timmar och många patienter lämnade akuten utan att ha blivit undersökta. I det 

andra steget hade sjukhuset ändrat triage systemet så att de var legitimerade 

sjuksköterskor som utförde triagen. Det andra systemet minskade patienternas 

väntetid med 57 % som motsvarade 73 minuter i snitt och att patienter som 

lämnade akutmottagningen utan att ha blivit undersökta hade minskade med 85 %.  

Bourdreaux et al. (2004) studie påvisade att mellan patientgrupperna akuta, 

brådskade och rutinpatienter var det de mest akuta patienterna som var mest 

tillfredsställda med vården.  

Rådgivning 

Flertalet studier visade vikten på att ge patienten information angående 

sjukdomstillståndet, läkemedel samt vad undersökningarna visade (Möller et al. 

2010; Sandhu, Dale, Stallard, Crouch, & Glucksman, 2009; Paavilainen et al. 

2009). En studie genomförd av Paavilainen et al. (2009) visades en statistisk 

skillnad mellan de som besökte akuten för första gången som kände en högre grad 

av uppmärksamhet jämfört med dem som besökt akuten flertalet gånger. De 

visade sig också att de som besökte akutmottagningen för första gången upplevde 
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att de instruktioner de hade fått ökade deras coping egenskaper i hemmet jämfört 

med de som besökt akutmottagningen flera gånger.  

Patientens ålder har en viss betydelse för hur nöjda de är med information och 

rådgivningen de mottagit. I Nga Han Chan och Chau (2005) studie kunde det ses 

en statistisk skillnad som påvisar att äldre patienter var mer tillfredsställda av den 

information de fick av triagesjuksköterskan än de yngre patienterna.  

I en studie av Byrne, Richardson och Brundson (2000) undersöktes tre olika 

vårdmodeller för patienter med enklare skador eller sjukdomstillstånd. Den ena 

var en traditionell akutmottagning där sjuksköterskorna samarbetade med läkarna. 

De två resterade vårdmodellerna var en avdelning för mindre allvarligt skadade 

inom akuten MATS (Minor accindent treatment service) som sköttes av 

sjuksköterskor och den tredje MIU (Minor injury unit) en avdelning för mindre 

allvarliga skador utanför akuten som också sköttes av sjuksköterskor. Resultatet 

efter att dessa tre vårdmodeller hade jämförts pekar på att sjuksköterskorna 

spenderade generellt mer tid än läkarna på att konsultera med sina patienter. 

Sandhu et al. (2009) studie visade att sjuksköterskor ofta är den personal grupp på 

akutmottagningen som lägger ner mest tid på att informera och rådgöra med 

patienten. Studien påpekade därför att det finns en statiskt skillnaden mellan 

patientens tillfredsställelse beroende på om konsultation var med en sjuksköterska 

eller med en läkare. Skillnaden berodde på att patienten fick mer information och 

rådgivningen med sjuksköterskan än med läkarna och därigenom en högre 

tillfredställelse av information de mottagit. En studie av Kington och Short (2010) 

visade att patienterna ville få information angående varför deras väntetid var så 

lång. Patienterna ville enligt studien utöver information angående väntetider även 

bli informerade om hur akutmottagningen fungerar, exempel på detta är hur 

triagen fungerar. Även praktisk information till exempel angående vart man 

parkerar bilen, hittar till toalett och vart man kan köpa något att äta ifall att väntan 

blir lång. Information skall även ges när patienten lämnar akutmottagningen om 

vart de kan vända sig angående eventuella frågor som uppstår i efterhand samt 

vart de kan få information angående eventuella mediciner de mottagit. 

 Kelly et al. (2010) visade i sin studie att låta patienterna få den tid som krävs för 

att diskutera sin sjukdom ökade patient tillfredsställelsen. En konsultation som 
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varade längre var mer tillfredställande för patienten än en kortare konsultation. 

Integritet 

När och var informationen ges till en patient på akutmottagningen har också en 

inverkan på tillfredsställelsen. Paavilainen et al. (2009) visade att flertalet 

patienter ogillade att diskutera personliga egenheter där de kunde överhöras av 

andra patienter. Nayeri och Agahajani (2010) studie visade att patienter inte 

upplevde de bättre att personalen drog för gardinen till patienten liggande bredvid 

eftersom konversationen lätt kunde höras av andra. I samma studie framgick det 

att var vårdsängarna stod belägna hade en stor betydelse för patienten angående 

deras integritet, är vårdsängen placerad i ett slutet rum känner sig patienten mer 

bekväm att diskutera sitt tillstånd med sjuksköterskan än om vårdsängen stod vid 

flera andra vårdsängar med bara ett draperi i mellan, då information lätt kan höras 

av andra patienter vid konsultationer och rådgivning. Det framgick också att äldre 

patienter upplevde oftare att deras privata liv kränktes i jämförelse med yngre.  

Bemötande 

Denna kategori presenterar subkategorien patientens upplevelse.  

Patientens upplevelser 

I en studie av Möller et al. (2010) upplevde patienter ofta deras möte med 

akutmottagningen med osäkerhet om vad som kommer att hända. Oron hörde ofta 

ihop med rädsla att bli bortglömd eller att de inte skulle kunna förklara deras 

symtom på ett rätt sätt som förklarar deras situation och eventuell kommande 

diagnos skapade en stor oro för patienterna. Vid första ankomst till 

akutmottagningen kände patienterna sig ovälkomna och att ingen i personalen 

verkade ha tid för dem men när de väl fått komma in i triage rummet upplevde de 

sjuksköterskans bemötande som korrekt och att de fick de omhändertagande som 

de krävde. Bemötande är avgörande för hur patienten skall uppleva vistelsen av 

att vara på akutmottagningen och att bli triagerad. Patienterna beskrev i studien 

hur viktigt det första mötet är för att få en positiv bild akuten. I det första mötet 

var det viktigt att patienten får ett korrekt bemötande från sjuksköterskan som 

leder till att patienten känner trygghet och skapar därigenom ett lugn. Ett korrekt 

bemötande innebär att sjuksköterskan var positiv, vänlig och gav god omvårdnad.   

Patienten blir även mer öppen av ett korrekt bemötande från sjuksköterskan. En 
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studie av Göransson och Rosen (2010) upplevde 96.3% av 146 patienter att de 

blev bemöta med respekt och hänsyn av triagesjuksköterskan. 

Sjuksköterskans insatser 

Denna kategori presenterar subkategorierna omvårdnad och kompetens.  

Omvårdnad 

Under tiden som patienten triageras utförs en rad omvårdnads åtgärder. Många 

patienter upplever att deras vård påbörjas i rummet där triagen utförs då deras 

parametrar blir kontrollerade och de blir frågade angående deras besvär. Patienter 

accepterade och förstod att de som kom in akut och varit involverade i exempelvis 

ett trauma gick före och blev triagerade med den högsta nivån (Möller et al., 

2010). I en studie av Byrne et al. (2000) kan det ses en statistisk skillnad där 

89.3% av 50 patienterna är mindre oroliga efter att ha träffat sjuksköterskan än 

innan de har mottagit någon typ vård.  

Patienterna kan ha svåra smärtor i väntan på behandling och i väntan på att få 

träffa en läkare. I en studie av Muntlin et al. (2006) visade att 20 % av 85 

patienter inte fått en effektiv smärtlindring och att personalen inte tog hänsyn till 

deras situation.  

En omvårdnads åtgärd som lätt glömts bort på akutmottagningen är behov av 

nutrition under väntetiden som ofta är lång. I Muntlins et al. (2006) studie som 

undersökte vilka punkter som patienterna ansågs kunde förbättras var information 

angående nutrition en av dem.   

Kompetens  

Patienter upplevde ofta när de anlände till akutmottagningen och skulle bli 

triagerad att sjuksköterskan var stressad och inte hade tid att möta deras behov att 

prata om deras sjukdomstillstånd, dock visar Nga Han Chan & Chau studie (2005) 

att patienterna ändå upplevde att sjuksköterskorna var skicklig på deras 

arbetsuppgifter. I en studie av Elder, Davis, Almes, Whitledge och Littlepage 

(2004) visades ett starkt positivt samband mellan patient tillfredsställelse och 

triagesjuksköterskans egenskaper vid vårdgivande. Desto mer nöjd patienten var 

med triagesjuksköterskan desto större var sannolikheten att patienten skulle 

återvända till samma akutmottagning vid nästa vårdtillfälle. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av att bli 

omhändertagen och triagerad av sjuksköterskan på akutmottagningen. De 

vetenskapliga artiklarna som ingår i denna litteraturstudie visade att patienterna 

ofta får en lång väntan efter att de har blivit triagerade i väntan på vidare vård. 

Tiden är en gemensam faktor i alla artiklar och den långa väntan som patienter får 

stå ut med leder ofta till lägre patient tillfredsställelse. Dock även om väntan är 

lång kan patientens tillfredsställelse av vistelsen på akutmottagningen höjas med 

rätt information och ett korrekt bemötande av triage sjuksköterskan.  

 

I resultatet framgick att patienterna upplevde att triagen gick relativt snabbt men 

att väntan därefter på vidare vård var lång vilket ledde till frustration hos 

patienten. Det verkar inte alltid vara den långa väntan i sig som leder till 

frustration utan snarare brist på information angående på en ungefärlig 

uppskattade tid då patienten kan få träffa läkaren. I en studie av Muntlin et al. 

(2006) visade att patienterna inte ens visste varför de behövde vänta så länge. 

 

Bemötande från triagesjuksköterskan har en stor inverkan på patienten eftersom 

de uppstår mycket oro när han eller hon anländer till akuten. Patienten kanske inte 

har upplevt liknande symtom tidigare och upplever rädsla över kommande 

diagnos (Möller et al., 2010).  Sjuksköterskan måste kunna bemöta patienten på 

ett korrekt sätt som leder till att patienten känner trygghet och därigenom minska 

oron som patienterna upplever. Vilket leder till att patienten känner sig 

omhändertagen. 

Resultatet visar vidare att patienten inte bara är i behov information runt 

väntetiden utan även att information och rådgivning ges kring sjukdomstillstånd, 

medicinering samt vad undersökningarna visar (Paavilainen et al., 2009). Genom 

att hela tiden informera känner sig patienten delaktig i den vården de får, detta ger 

även patienten en chans att ställa frågor runt det som är oklart eller om de skulle 

vilja ha en vidare och djupare förklaring inom något som rör deras situation. Att 

informera patienterna om de får äta eller dricka och var de kan inhandla mat och 

dryck är enkla åtgärder som ökar partiernas tillfredsställelse med vården på en 
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akutmottagning. I Muntlins et al., (2006) studie framkom det att patienterna 

efterfrågande denna information. Orsaken till att patientens behov av information 

inte uppmärksammas kan bero på att sjuksköterskan är angelägen att ge den vård 

som hälsotillståndet kräver. Patientens ålder har en betydelse för hur nöjda 

patienten är med den information de mottagit. Generellt var äldre patienter mer 

nöjda än yngre (Nga Han Chan & Chau 2005). En tolkning av detta är att yngre 

ställer högre krav på vården än de äldre. Däremot i Nayeri och Agahajani (2010) 

studie upplevde oftare äldre patienter att deras privata liv kränktes i jämförelse 

med de yngre patienterna på akutmottagningen då samtal lätt kan höras av andra.  

Kommunikation mellan patienten och sjuksköterska brister ofta vilket påverkar 

patientens helhetsbild. Det är ofta den bristfälliga information som påverkar 

patienten negativt mer än själva väntetiden. I Travelbees omvårdnads teori är det 

sjuksköterskans ansvar att en relation etableras och upprätthålls, men för detta 

behövs patientens samarbete. När en interaktion uppstår mellan patient och 

sjuksköterska kan sjuksköterskan börja få en förståelse för patientens specifika 

behov och inte tolka patienten utifrån likheter med tidigare patient erfarenheter 

(Kirkevold, 2000, s. 140).   

Resultatet belyser att patienten upplever trygghet i de åtgärder och kontroller som 

sjuksköterskan utför i samband med triagen. Det är viktigt att patienten känner sig 

välkommen samt omhändertagen under vistelsen på akutmottagningen. Studier 

visade att patienter anser att sjuksköterskan är kompetent i sina arbetsuppgifter. 

Av resultatet framkom att partierna upplever att sjuksköterskan är stressad och 

undviker därför att fråga sjuksköterskan om sitt hälsotillstånd. Det är därför 

viktigt att även om det är hög arbetsbelastning att inte låta patienten få 

upplevelsen av att sjuksköterskan inte har tid.   

 

Vidare visar resultatet att andra viktiga åtgärder som utförs är effektiv 

smärtlindring. Muntlin et al. (2006) studie visar att en del patienter inte upplevde 

att de blivit effektivt smärtlindrade, de patienter som inte fått den smärtlindrande 

behandling de tyckte att de borde fått måste informeras om varför de inte 

smärtlindrades ytterligare. Att de inte fått effektiv smärtlindring kan exempelvis 

vara på grund av att de snart ska träffa läkaren och att det inte skall försvåra den 

kliniska undersökningen som kan misstolkas om patienten är för smärtlindrad.  
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För att kunna tillgodose alla patienternas behov och sjukdomstillstånd behöver 

sjuksköterskan erhålla flera olika egenskaper och bred kompetens. I en metasyntes 

där resultatet bygger på en sammanställning av flera olika kvalitativa studier visar 

tydligt att fungerande kommunikation och information har en stor inverkan på 

patientens upplevelse av akutmottagningen (Gordon, Sheppard, & Anaf, 2009).  

En tolkning av resultatet som helhet är att många av patienterna med en lägre 

triage nivå ofta är i större behov av information och rådgivning än vad de är i 

behov av medicinska åtgärder. 

 

Metoddiskussion 

Litteratur underlaget för studiens resultat är baserad på 14 artiklar från Cinahl och 

Pubmed som både är kvantitativa och kvalitativa. Av de 23 artiklar som valdes ut 

för vidare granskning var de flera som kom att bli oanvändbara eftersom att de 

inte hade patienten upplevelser som utgångssyfte. Sökorden som användes i 

databaserna ansågs vara relevanta för att kunna hitta artiklar som besvara syftet. 

Antalet sökträffar vara högt men ansågs vara bättre att det var brett än för 

avsmalnat då det vara svårigheter att hitta artiklar som handlade till största del om 

patientens upplevelser.  

 

De 14 artiklar som slutligen kom att ingå i studien lästes noggrant i sin helhet av 

båda författarna för att sedan diskuteras om de uppfattats på ett liknande sätt. Text 

delar som var relevanta för resultatet valdes ut och delades in i kategorier och 

subkategorier. För att uppnå en röd tråd användes dessa tre kategorier och sex 

subkategorier som diskuterades fram gemensamt.  

 

En begränsning i studien är att artiklar med stort bortfall har inkluderats, dock har 

dessa artiklar inkluderats med en motivering att resultatet i studierna motsvarat ett 

likvärdigt resultat i studier där bortfallet inte är stort samt att de besvarar syftet i 

studie. 

 

Resultatet kan styrkas genom att artiklar från flera världsdelar ingick. Trots att de 

var från flera olika världsdelar var resultat i artiklar liknande. 
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Slutsats 

Denna litteratur studie belyser främst patientens upplevelse och vilka faktorer som 

påverkar för att patienten skall uppleva besöket på akutmottagningen så behaglig 

som möjligt. Det kan konstateras att den långa väntetiden påverkar till största del 

patienternas tillfredsställelse, dock så kan den långa väntan påverkas till en mer 

positiv upplevelse genom att ge information om hur lång väntetiden eventuellt 

kommer att bli. Bemötande påverkar patienten till stor del därför skall patienterna 

alltid bemötas med en korrekt inställning samt respekt. Det borde göras ytterligare 

forskning inom området där det undersöks vad sjuksköterskan upplever som 

viktigast vid triage för att se om det överensstämmer med det patienterna upplever 

är viktigt. 
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USA 
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Uppfyllde ej litteraturstudiens 
syfte. 

Cheung, Heeney & Pound  
(2002) 
Canada 

An Advance Triage System Uppfyllde ej litteraturstudiens 
syfte. 

Considine, & Thomas 
(2007) 
Australien 
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departments 
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(2009) 
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The patient experience in the 
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systematic synthesis of 
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2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 
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Bilaga 3. Klassificering av studier 

 

Kvaliteten på artiklarna kommer noggrant att värderas och klassificeras utifrån SBU/SSF 

nr 3 (1999. s. 14). Klassificering och värdering av studier. 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

Dessutom har även studier med kvalitativ metod och design klassificerats 

och värderats enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 15) eftersom kvalitativa forskningsmetoder 

har lång tradition inom omvårdnadsforskningen och det är de studier som bäst beskriver 

individers upplevelser och erfarenheter. För detta arbete har följande beskrivning använts: 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av 

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och 

presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden 

såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 

tregradig skala, hög (I), medel (II) eller låg (III), se Tabell 2 och 

Tabell 3. 

 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod, enligt 
SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 I= Hög kvalitet  II= Medel III= Låg kvalitet 
RCT Större väl monitorerad multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
 
            - 
               

Randomiserad studie med för få patienter 
och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistik styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som är 
välbeskrivet och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t.ex. mulitvariantanalys, fal- 
kontrollmetodik, ect.): Lång uppföljning. 

 
 
           - 
             

Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod, SBU/SSF nr 3 
(1999, s. 39). 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
K Väldefinerad frågeställning. Relevant och 

tydligt beskrivet uravl. Tydligt beskriven 
datainsammlin och analys metod. Logiskt och 
begripligt beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och replikerbarher. 

 
 
 
          - 
 
          

Vagt definierad frågeställnig. Otydlig 
beskrivet urval. Otillräcklig beskriven 
datainsamml,ing och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

 
 
 



 
 

Bilaga 4. Översikt över inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/k
valitet 

Bourdreaux, 
Friedman, 
Chansk & 
Baumann 
(2004) 
USA 

Emerge
ncy 
Departm
ent 
Patient 
Satisfact
ion: 
Examini
ng the 
Role of 
Acuity 

Utforska 
patienters 
upplevda 
genomloppstid 
mot den riktiga 
och 
patienttillfredsst
ällelse på 
akutmottagninge
n 

Prospektiv 
kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär
. 

n=2984(/1
119)  

Analysis of 
variance, 
analysis of 
covariance 
(ANCOVA), 
Pearson 
correlation. 

Studien kom 
fram till att akuta 
patienter var mer 
nöjda än 
brådskande och 
rutin patienter. 

DS- III 

Byrne,  
Richardson, 
Brundson & 
Patel (2000) 
England 

An 
evaluati
on of 
the care 
of 
patients 
with 
minor 
injuries 
in 
emergen
cy 
settings 

Att undersöka 3 
modeller av 
akutsjukvård 
som används för 
patienter med 
mindre 
allvarliga skador 
och sedan 
undersöka 
vilken som leder 
till mest patient 
tillfredställelse 
när det gäller 
behandling, 
väntetider och 
vistelse på 
akuten. 

Kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär
. 

n=181(/18)  Chi-2 test Sjuksköterskor 
spänderad mer tid 
än läkarna och 
konsultarede med 
patienterna. De 
som konsulterade 
med 
sjuksköterska har 
större sannolikhet 
att få utfröligare 
infromation 
vilket leder till 
mindre ovisshet 
bland patienterna. 

DS-I 

Ekwall,Gerdt
z & Manias  
(2008) 
Australien 

The 
influenc
e of 
patient 
acuity 
on 
satisfact
ion with 
emergen
cy care: 
perspect
ives of 
family, 
friends 
and 
carers 

Att undersöka de 
faktorer som 
påverkar 
tillfredställeseln 
i samband med 
akutsjukvård  
hos individer 
som meföljer 
patienten och 
utforska 
interaktionen 
emellan dem. 

Kvantiativ 
metod med 
prospektiv 
tvärnittsdesig
n. 
Frågeformulär
. 

n = 
128(/25) 

T-test, chi-2 test. Resutlatet 
visades att de 
anhöriga som 
anlände med en 
patient som var 
högt triagerad, 
alltså mer 
allvarliga 
tillstånd var mer 
tillfredställda än 
de som anlände 
med en patient 
som hade mindre 
livshotande 
tillstånd. Detta 
troligen pågrund 
av att de patienter 
som var i mer 
akutbehov av 
vård fick de 
snabbare och 
därigenom en 
kortare väntetid. 
De visade sig 
även att äldre 
som medföljde 
som anhörig var 
mer nöjda än de 
yngre som 
medföljde.  

DS-I 

Elder, Davis, 
Almes, 
Littlepage 
(2004) 
USA 

Patient 
Satisfact
ion 
With 
Triage 
Nursing 
in a 
Rural 
Hospital 
Emerge
ncy 
Departm
ent 

Undersöker 
relationer eller 
skillnader 
mellan patienter 
och 
sjuksköterska. 
Patienttillfredsst
ällelse vid triage 
av 
sjuksköterska. 

Deskriptiv 
kvantitativ. 
Frågeformulär
. 

n = 11(/0) 
sjuksköters
kor 
n= 65(/0) 
patienter 

Cronbach's 
alpha  
 

Man såg inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
patienters och 
sköterskor 
egenskaper vid 
triage gällande  
patienttillfredsstä
llelse och av sikt 
att återvända. 

D-II 



 
 

Göransson & 
Rosen  
(2010) 
Sverige 

Patient 
experien
ce of the 
triage 
encount
er 
in a 
Swedish 
emergen
cy 
departm
ent 

Att identifiera 
patientens 
erfarenheter av 
att bli triagerade. 

Kvantitativ 
deskriptiv 
tvärsnittstudie 

n = 
165(/19) 

Deskreptiva 
metoder 

Patienter var 
genereltt sett 
nöjda med den 
vård som triage 
sjuksköterskan 
gav dem. Dock 
måste en viktig 
punkt ses över på 
akutmottagninge
n och det är 
informationen 
angående 
väntetiden till 
patienterna . 
Patienterna bör 
informeras om 
deras triage nivå 
och uppskattning 
på ett ungefär hur 
lång tid det kan ta 
innan de får 
träffa läkaren. 

DS-I 

Nga Han 
Chan & Chau 
(2005) Kina 

Patient 
satisfact
ion with 
triage 
nursing 
care in 
Hong 
Kong 

Att undersöka 
relatioenen 
mellanpatient 
tillfredställese 
och triage av 
sjuksköterskan 
och definiera 
deras roll mer 
klart. 

Kvantitativ   
metod, 
korrelations 
design.  

n=92(/36) Power analys, 
Pearson´s 
product, 
Spearmans rank, 
t-test 

Patienter var 
generellt sett 
nöjda med den 
vård de fick ut av 
triage 
sjuksköterskan. 
Resultatet visar 
att patienterna 
hade fått 
tillräckligt med 
information om 
triagen och 
behandlingarn, 
men patienterna 
kan dock få ännu 
mer mer 
information till 
exempel 
angående varför 
deras tillstånd 
uppståt. 

DS-I 

Kelly et al. 
(2010) 
England 

Delays 
in 
response 
and 
triage 
times 
reduce 
patient 
satisfact
ion and 
enablem
ent after 
using 
out-of-
hours 
services 

Att identifiera 
och förutspå 
patienters 
tillfredställelse 
och 
tillgänglighet på 
oplanerade 
allmänläkare 
vård.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudi
e, 
frågeformulär. 

n=3250(/2
395) 

T-test Genom att ge 
patienter mer tid 
till att diskutera 
sin sjukdom 
under 
konsultationen  
kan öka 
patienttillfredsstä
llelsen 

DS- III 

Kington & 
Short 
(2010) 
Australien  

What do 
consum
ers want 
to know 
in the 
emergen
cy 
departm
ent? 

Studiens syfte 
var att få 
konsumenternas 
(patienters) 
åsikter för att på 
så sätt utveckla 
en 
informationsbros
chyr att ha på 
akutmottagninge
n för att på så 
sätt förbättra 
kommunikations 
strategier.  

Deskriptiv 
Kvalitativ 
Frågeformulär  

n=32(/7) Deskriptiv 
statistik analys 

Genom att 
konsumenternas 
data samlades in 
angående sin 
hälso- och 
kommunikations
behov vid 
akutmottagninge
n så kan man på 
så sätt förbättra 
kunskap och 
förståelse som i 
många fall leder 
till frustration, 
stress och 
missnöje vid 

D-I 



 
 

besök på en 
akutmottagning.   

Muntlin, 
Gunningberg 
& Carlsson 
(2006) 
Sverige 

Patients’ 
percepti
ons of 
quality 
of care 
at an 
emergen
cy 
departm
ent and 
identific
ation of 
areas for 
quality 
improve
ment 

Att indentifiera 
patientens 
uppfattning av 
god omvårdnad 
på akut 
mottagningen 
och områden för 
förbättring. 

Prospektiv 
deskreptiv 
kvantitativ 
metod, 
Frågeformulär
.  

n=200 
(/44) 

Statisktisk 
analys,  chi-2 
test. 

Många patienter 
identifierade att 
kvalitetsförbättrin
g kan ske genom 
bättre 
omvårdnad. 
Därför är det 
viktigt att att 
omvårdnad på 
akutmottagninge
n är individuell 
för varje patient . 

DS-I 

Möller, 
Fridlund & 
Göransson 
(2010) 
Sverige 

Patients’ 
concepti
ons of 
the 
triage 
encount
er at the 
Emerge
ncy 
Departm
ent 

Att beskriva 
patientens 
upplevelser av 
triage på 
akutnmottagning
en. 

Kvalitativ 
metod med 
deskreptiv 
fenomenologu
isk desig. De 
patienter som 
ingick i 
studien 
intervjuades i 
cirka 30 min 
under den 
tiden som de 
väntade på att 
få träffa 
läkaren. 

n=20(/0) Fenomenologisk 
analys inspirerad 
av Dahlberg & 
Fallsberg. 

Resulatet 
påpekade för att 
patienten skall 
uppleva besöket 
på akuten utifrån 
ett positivt 
synsätt måste 
personalen 
behandla och se 
personen i sin 
helhet. Att 
informera 
patienten om 
triage nivå, 
eventuell väntetid 
samt beskriva 
tillståndet är 
viktigt för att 
patienten skall få 
en positivare 
upplevesle av 
akuten.  

K-I 

Nayeri & 
Aghajani 
(2010) 
Iran 

Patients’ 
privacy 
and 
satisfact
ion in 
the 
emergen
cy 
departm
ent: A 
descripti
ve 
analytic
al study 

Studiens syfte 
var att 
undersöka i  
vilken 
utsträckning 
akutavdelningar
nas olika 
medicinska lag 
respekterade 
patienternas 
integritet och 
vilket samband 
detta hade med 
patienternas 
tillfredställelse. 

Deskreptiv 
kvantitativ 
Frågeformulär 

n =360(/0) Chi 2 test 
Spearmans 
korrelationskoef
ficient 

För att säkerställa 
att patienters 
rättigheter 
respekteras 
räcker de inte 
bara med att man 
utfärdar riktlinjer 
och anvisningar. 
Man bör erbjuda 
utbildning för 
vårdgivare, 
studenter, 
patienter och 
deras familjer för 
att på så sätt 
säkerställa att alla 
vet vad som 
gäller när de 
gäller patienters 
rättigheter 

DS-II 

Paavilainen, 
Salminen-
Tuomaala & 
Kurikka   
(2009) 
Finland 

Experie
nces of 
counsell
ing in 
the 
emergen
cy 
departm
ent 
during 
the 
waiting 
period: 
importa
nce of 

Att beskriva 
patienters  
upplevelse av 
rådgivning på 
akutmottagninge
n i form av 
information som 
getts från 
sjuksköterskan. 
Speciellt foukus 
är lagt på att 
involvera 
familjemedlemm
ar. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
metod. 
Frågeformulär
. 

n=250(/14
3) 

Statisktisk 
analys, Kruskal-
Wallis test, 
Mann-Whitney 
U-test. 

Patienter vara 
relativt nöjda 
med 
rådgivningen och 
anhörig 
uppmuntrades att 
delta om 
patienten ville 
detta. 
 
 

 

DS-I 



 
 

family 
participa
tion 

Paulson & 
Wash 
(2004) 
USA 

A 
Compari
son of 
Wait 
Times 
and 
Patients 
Leaving 
Without 
Being 
Seen 
When 
License
d 
Nurses 
Versus 
Unlicen
sed 
Assistiv
e 
Personn
el 
Perform 
Triage 

En jämförelse av 
väntetider och 
patienter som 
gått utan att bli 
undersökta av en 
legitimerad 
sjuksköterska 
kontra 
olegitimerad 
personal som 
utfört triage. 

Deskriptiv 
retrospektiv 
Kvantitativ 
metod, 
journaler. 
 

n=946(/41) T-test Man kom fram 
till att väntetiden 
minskade med 73 
minuter och att 
patienter som gått 
utan att ha blivit 
undersökta av en 
sjuksköterska 
minskade med 
85%. 

DS -I 

Sandhu, 
Dale,  
Stallard,  
Crouch,  &., 
Gluckman 
(2009) 
England 

Emerge
ncy 
nurse 
practitio
ners and 
doctors 
consulti
ng with 
patients 
in an 
emergen
cy 
departm
ent: a 
compari
son of 
commun
ication 
skills 
and 
satisfact
ion 

Att undersöka 
skillnaden 
mellan 
sjusköterska och 
läkar 
konsultationer 
och jämföra 
vilken patienten 
upplever sig 
mest nöjd med. 

Kvantitativ 
metod, 
videoinspelni
ng, 
frågeformulär. 

n=296(/0) Statisktisk 
analys, Kruska-
Walli,s 
ANOVA, Mann-
Whitney U test 

Studien visar att 
det finns en 
skillnad mellan 
sjuksköterska och 
läkar 
konsulattationer 
och ett visst 
samband med 
patient 
tillfredställelse. 
Denna studie 
visar att läkare 
och sjukskötersor 
lägger lika 
mycket tid på 
konsulation. 
Sjuksköterska 
lägger ofta mer 
vikt på 
information till 
patienten och 
involverade 
patienten mer än 
läkarna. 

DS-I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 5. Exempel på innehållsanalys. 
Kategori Information   Bemötande Sjuksköterskans roll 

Subkategori Väntetid 
Rådgivning 
Integritet 

 

Patientens upplevelser 

 

Omvårdnad 
Kompetens 

 
 
 Författare Huvudresultat Underrubrik alternativt 

subkategori 
Rubrik alternativt 
Kategori 

Göransson & Rosen (2010) 
 Sverige 

Bara 30,9% av deltagande 
patienterna fick veta en 
ungefärlig tid innan de 
skulle bli undersökta av en 
läkare. 

Väntetid Information 

 Merparten av de deltagande 
patienterna (56,1%) tyckte 
att väntetiden tills dom blev 
triagerade var för lång. 

Väntetid Information 

Nga Han Chan & Chau 
(2005)  
Kina 

”Triagerande sjuksköterska 
borde varit mer 
uppmärksam på patienters 
individuella behov”   

Kompetens  Sjuksköterskans roll 

 ”Sjuksköterskan verkade 
vara för upptagen vid sin 
station för att ha tid att prata 
med mig” 

Patientens upplevelser 

 

Bemötande 

 Sköterskan var skicklig på 
att utföra sina uppgifter. 

Omvårdnad Sjuksköterskans roll 

Nayeri & Aghajani 
(2010) 
Iran 

Dålig uppmärksamhet på 
den personliga integriteten 

Integritet Information 

Paavilainen et al. (2009) 
Finland 
 
 
 
 

Åttioen procent (n=87) 
tyckte att de fick bra 
rådgivning angående 
omvårdnad av sjuksköterska 
personalen. 

Rådgivning Information 

 
 

 

 

 


