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Abstrakt  

Bakgrund: I Sverige har akutmottagningar i landet ungefär 2,5 miljoner patientbesök per/år. 

Akutmottagningar brukar vara stressfyllda miljöer med hög patientomsättning, möten är 

rutinmässiga och utrymmet för individuellt anpassad vård är begränsat. Patienterna blir vid 

ankomst bedömda och prioriterade utifrån triage, för att försäkra att patienten med de mest 

brådskande behoven blir omhändertagen först. Efter triagen får de flesta patienterna vänta, 

ibland i flera timmar. 

Syfte: Att belysa patientperspektivet av att vara patient på akutmottagningar inom den 

svenska hälso- och sjukvården.  

Metod: Litteraturstudie, sökningar av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, 

vilket resulterande i 9 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar. Analysen inspirerades av 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: 5 teman identifierades: Att vara patient under triagen, att vara patient under 

väntetider. Den ovissa väntetiden, Kommunikation och Delaktighet, Att vara i en utsatt sits. 

Diskussion: Väntetiderna kan underlättas genom att personalen tittar till patienterna. Den 

upplevda väntetiden har betydelse för patienternas uppfattning av kvalitén på vården 

Slutsats: Att vara patient på akutmottagning upplevs inledningsvis, positivt, detta förändras 

under väntetiden, sjuksköterskorna upplevs arroganta och ointresserade. Förbättringar kan 

göras för att förbättra upplevelsen av att vara patient, bekvämare sängar mm, personal som 

tittar till patienterna.  

Nyckelord: Omvårdnad, patientcentrerad vård, patientupplevelse, väntetid, triage.  
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Inledning 

Till akutmottagningen kommer patienter med olika svåra skador eller sjukdomar. För hälso- 

och sjukvårdspersonal är patientens erfarenhet en källa till kunskap och patienternas 

upplevelser är en grund för vilken förbättringar av vården kan baseras på. Hälso -och 

sjukvårdspersonal har ett vårdare perspektiv, men hur upplever patienterna situationen? 

Denna fråga hoppas vi kunna svara på genom en litteraturöversikt över patientupplevelser på 

svenska akutmottagningar.  

Bakgrund  

Akutavdelningen 

I Sverige sker ca 2,5 miljoner patientbesök på landets akutmottagningar per år. 

(Socialstyrelsen, 2011) 

Patienter söker sig till akuten på grund av ett eller flera medicinska symtom som ofta saknar 

medicinsk diagnos. Typiskt för akutmottagningen är att patienter behandlas utan definitiva 

diagnoser och att vården handlar om att lyssna på patientens symtombild och utifrån det 

undersöka och behandla patienten. Speciellt med akutmottagningen är också att antalet 

patienter som söker varierar beroende på dag, tid och årstid (Göransson, Eldh, Jansson, 2008, 

s.13-14). Väntetiderna varierar mellan de olika akutmottagningarna i landet, under det första 

halvåret 2010 var den genomsnittliga tiden som patient på akutmottagningen 3 timmar och 5 

minuter dvs. tiden från inskrivning till utskrivning. Den genomsnittliga väntetiden för 

läkarbedömning var 1 timme och 20 minuter (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Akutmottagningen är en arbetsplats med hög omsättning av patienter där personal träffar 

många patienter under korta intensiva perioder. Arbetet karakteriseras av möten som sker 

kort, snabbt och standardiserat med ett begränsat utrymme till att erbjuda individuell 

omvårdnad och svårigheter med att bygga upp ömsesidiga förtroenden mellan personal och 

patient under den korta period som patienten befinner sig på akutmottagningen (Wikström, 

2006, s. 12; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2011).  
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Arbetet kan på akuten variera från att vissa dagar bestå i dramatiska händelser där patienter 

som är svårt skadade kommer till akutmottagningen till att det mest dramatiska under dagen 

består i att dra en krok ur ett finger (Wikström, 2006, s.12). 

Patienter söker sig till akutmottagningen för egen hand eller med ambulans men kan också 

komma från andra avdelningar på sjukhuset. Vid ankomst blir alla patienter bedömda av 

sjuksköterska utifrån ett medicinskt bedömningsinstrument, så kallat Triage (Göransson, Eldh 

& Jansson, 2008, s. 13-14).  

Triage 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) fastställs i 2 § att den person som har 

störst behov av sjukvård ska ha företräde. Triage är en process för att avgöra prioritet för 

patienterna, att utifrån deras medicinska behov fördela dem olika triagegrad. Begreppet är 

kommet från Franskans ”trier” som betyder ”välja ut”. Det finns olika triageskalor, i Sverige 

används till största del de femgradiga skalorna: Medical Emergency Triage and Treatment 

System (METTS), Adaptive processtriage (ADAPT) och Manchester Triage System (MTS). 

Dessa skalor tar hänsyn till olika vitalparametrar så som andningsfrekvens, saturation, puls, 

blodtryck, medvetandegrad, temperatur och sökorsak för att avgöra hur patienter ska 

prioriteras (SBU, 2010, s. 15-21).  

Det är inte alla patienter som kommer till akuten som måste träffa läkare omedelbart. Risken 

för död på den lägsta nivån i fem gradiga triageskalor är mycket låg (SBU, 2010, s. 22-23). 

Meningen med bedömningen är att rätt patient ska få rätt hjälp. Erfarna sjuksköterskor tar 

emot och sorterar patienterna, där patienter med livshotande tillstånd som måste bedömas och 

behandlas av läkare prioriteras högst (Wikström, 2006, s.22). Av de som bedöms till lägsta 

nivån i den fem gradiga skalan, behöver ca 2-7% sjukhusvård. Således avvisas inte patienter 

endast på basen av triagenivån (SBU, 2010, s. 23). Triagen resulterar i kortare väntetider för 

de akut sjuka patienterna (SBU, 2010, s. 24), men som turordnings system tar det endast 

hänsyn till hur länge patienten väntat i sista hand (Wikström, 2006). Att bli triagebedömd till 

en lägre prioritet innebär således en väntetid, ibland upp emot flera timmar (Socialstyrelsen, 

2011). 
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Patientperspektivet 

I allmänhet har de flesta patienter en positiv upplevelse av sjukvården och många är nöjda 

med sin omvårdnad och behandling. Patienter som hamnar på sjukhus har svårt att acceptera 

sitt beroende av sjukvården och kan vilja bevara sitt oberoende. Patienter kan också känna sig 

mindre värda eller skämmas för sin hjälplöshet. Att vara totalt hjälplös är att bli beroende av 

andra för att överleva. Att vara beroende av vård är att vara beroende av sjuksköterskor och 

sjukhusets dagliga rutiner. Patienter kämpar ofta mot sitt vårdberoende och sin svaghet 

samtidigt som de vill visa sig starka istället för ensamma och hjälplösa (Strandberg & 

Jansson, 2003). Ohälsa, smärta eller obehag är gemensamt för patienter som söker sig till 

akutmottagningen. För många patienter kan symtomen eller smärtan vara det värsta de 

någonsin upplevt även om inga medicinska hållpunkter finns. En del patienter kan känna 

skräck bara de kommer innanför dörrarna på ett sjukhus, det är därför av stor vikt att patienten 

bemöts på ett så bra sätt som möjligt. Patienten kan inte få en helhetsbild för vad som händer 

på akutmottagnigen och kan ha uppfattningen att ”jag är sjukast” om patienten inte får 

information (Wikström, 2006, s.15).   

Problemformulering 

 
Patienter som söker sig till akutmottagningen med akut sjukdom eller skada möter många 

vårdgivare i en stressig och oftast främmande miljö. Patienterna är i en utsatt situation och 

akutmottagningar erbjuder begränsat utrymme för individualiserad vård och det finns 

begränsade möjligheter till att bygga upp förtroende mellan personalen och patienterna. För 

att få en holistisk uppfattning av patienternas situation är patientens perspektiv viktigt att ta i 

hänsyn. Därför undersöks och sammanfattas i denna studie hur det är att vara patient på 

akutmottagningar inom den Svenska hälso- och sjukvården.  

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen av att vara patient på akutmottagningen inom den svenska 

hälso- och sjukvården.  
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Metod 
Design  

För att besvara studiens syfte har litteraturöversikt valts som design. Avsikten med en 

litteraturöversikt är att sammanställa aktuellt forskningsresultat inom ett visst område 

(Friberg, 2006, s. 116).  En definition av litteraturöversikt är att den ska vara baserad på 

vetenskapliga artiklar som är skrivna av samma person/-er som genomfört undersökningen, 

även kallade primärkällor och att valet av artiklar ska göras systematiskt. Sökstrategin ska 

presenteras och det ska finnas tydligt definition av frågeställningar och metod och det urval på 

vilka grunder som artiklar har inkluderats respektive exkluderats ur arbetet ska tydligöras. 

Litteraturöversikter ställer också krav på att det inkluderade materialet ska ha 

kvalitetsgranskats (Axelsson, 2008, s.174). 

Det är utifrån denna definition som studien utförts.  

Litteratursökning, urval och kvalitetsgranskning 

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord som använts i 

respektive databas redovisas i tabell 1 och de fullständiga databas-sökningarna redovisas i 

tabell 2. I sökningarna har Major Headings (MH) i Cinahl, och MESH-termer i Pubmed, 

använts för att precisera sökningarna. Fritextsökningar har gjorts i båda databaserna.  

Urvalet av artiklar skedde i två steg, det första steget innebar att det under sökningarna av 

artiklar togs beslut om vilka kriterier som artiklarna nödvändigtvist var tvungna att uppfylla 

för att senare kvalificeras till kvalitetsgranskning, som var det andra steget i urvalet. 

Koncensus efter diskussion var att nedanstående kriterier var nödvändiga. 

Inklusionkriterier: Artiklar ska ha tillgängligta abstrakt, och deltagarna i varje artikel ska vara 

19 år eller äldre, artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade 

någon gång mellan 2000-01-01 och 2013-12-31. Artiklarna ska beskriva studier gjorda i 

Sverige och belysa patienternas perspektiv.   

Exklusionskriterier: Artiklarna ska inte beskriva upplevelser av patienter med mentala eller 

språkliga.  

Under sökningsfasen lästes alla titlar och abstrakt igenom för att identifiera relevanta artiklar, 

efter diskussion så kvalificerades 11 artiklar till kvalitetsgranskning. I kvalitetsgransknings 

fasen lästes de 11 artiklarna noggrant igenom och graderades i en tregradig skala i enlighet 
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med modifierade versioner av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa 

resp. kvantitativa studier, dessa presenteras i bilaga 2 och 3. De modifikationer som gjorts på 

granskningsmallarna bestod i att punkterna ”Patienter med luncancerdiagnos” och deras 

poäng (3p), tagits bort från båda mallarna. Målet var att erhålla artiklar som var vetenskapliga, 

motsvarade grad I eller grad II enligt dessa mallar. De 11 artiklarna som kvalificerades för 

kvalitetsgranskning bedömdes alla som Grad I. För att ytterligare stärka evidens för 

artiklarnas vetenskaplighet har tidskrifterna där samtliga artiklar publicerats kontrollerats mot 

Ulrichs webb. Det totala antalet artiklar som inkluderades i litteraturöversikten är därmed 11 

stycken (8 kvalitativa och 3 kvantitativa) och dessa redovisas i en översiktstabell i bilaga 1.  

Tabell 1 Översikt, sökord, Meshtermer och Majorheadings   
Cinahl (Major 

Headings)  

(MH "Emergency Service+"), (MH "Patient Satisfaction") 

(MH "Emergency Care+"), (MH "Emergency Patients") (MH "Patient Satisfaction") 

(MH "Emergency Care"). 

Cinahl 

(Fritextsökningar)  

Emergency care, life experience, patient satisfaction, Nursing, patients 

PubMed (MESH-

Termer) 

“Emergency service, Hospital”[MESH], "Emergency Medical Services"[Mesh], 

“Nurse-Patient Relations” [Mesh], “Sweden”[MESH],   

PubMed 

(Fritextsökningar)  

 

Life experience, emergency medical system , lived experience, emergency department, 

nursing staff, waiting times, patients, Sweden, emergency care, "Patient experience", 

Patient satisfaction,   

 

+ = Explode funktion i Cinahl sökning  

Tabell 2. Översikt litteratursökningar. 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Pubmed 

11/2 

2013 

"Patient 

experience" AND 

emergency care 

AND emergency 

department AND 

Sweden 

Language: Swedish & 

English. 

Abstract Available 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

AGE 19+ 

1 0* 

0** 

0*** 

 

-Göransson & Von Rosen 

(2010). 

Pubmed 

11/2 

2013 

lived experience 

AND Patient 

satisfaction AND 

Emergency care 

AND Sweden 

Language: Swedish & 

English. 

Abstract Available 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

AGE 19+ 

2 1* 

0** 

0*** 

-Frank, Asp & Dahlberg (2009). 

 



 

 

6 
 

Pubmed 

11/2 

2013 

("Sweden"[Mesh]) 

AND "Emergency 

Medical 

Services"[Mesh] 

Language: Swedish & 

English. 

Abstract Available 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

AGE 19+ 

213 196* 

8** 

3*** 

 

-Franzén, Björnstig, Jansson, 

Stenlund & Brulin (2008). 

-Frank, Fridlund, Baigi och Asp 

(2010). 

-Khilgren, Nilsson, Skovdahl, 

Palmblad & Wimo (2004) 

-Möller, Fridlund & Göransson 

(2010). 

-Nydén, Petersson & Nyström 

(2003). 

-Wiman, Wikblad & Idvall 

(2007). 

Pubmed 

11/2 

2013 

“Nurse-Patient 

Relations” [Mesh] 

AND “Emergency 

Service, Hospital” 

[Mesh] AND 

Sweden  

Language: Swedish & 

English. 

Abstract Available 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

 

11 4* 

0** 

6*** 

 

-Nyström, Dahlberg & Carlsson 

(2003) 

Cinahl 

11/2 

2013 

(MH "Emergency 

Care") AND (MH 

"Patient 

Satisfaction") 

Language: English. 

All adult 

Abstract Available 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

82 70* 

7** 

4*** 

 

-Olofsson, Carlström & Bäck-

Pettersson (2012). 

Cinahl 

11/2 

2013 

(MH "Emergency 

Care+") AND 

(MH "Emergency 

Patients") AND 

(MH "Patient 

Satisfaction") 

AND Sweden 

Publication Date: 

From 2000/01/01 to 

2013/12/31 

Language: English. 

 

4  1* 

0** 

2*** 

 

-Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 

(2012) 

 

*Antal exkluderade efter lästa titlar. ** Antal exkluderade efter lästa abstrakt. *** Antal dubbletter från tidigare 

sökning.  

Analys  

Efter att den vetenskapliga kvalitén bedömts, analyserades artiklarna med inspiration av 

Graneheim och Lundmans (2004) definition av kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna lästes 

igenom flertalet gånger, detta för att få en övergripande bild av materialet. Denna bild gav en 

uppfattning om hur resultatet skulle presenteras bearbetas. Först översattes hela resultatdelen 

från varje artikel till svenska ordagrant, efter detta så lästes materialet igen för att försäkra att 

ingen information blivit översatt felaktigt. Efter detta så togs allt innehåll som inte motsvarade 

studiens syfte bort från det översatta materialet, det material som vart över skrevs sedan om 

”kondenserades” i syfte att korta ner texten och förtydliga den. När så hade skett sorterades 

materialet in i fem teman utefter likheter och skillnader, detta skedde genom färgkodning där 

allt kondenserat material gavs en färg utifrån vilken av de fem kategorierna som 
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informationen passade bäst under. Dessa teman bearbetades sedan genom att innehållet 

granskades flertalet gånger och information som upprepades eller hamnat under fel tema 

skrevs samman och/eller flyttades. Temana presenteras nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Resultatöversikt   

Teman  

Att vara patient under triagen 

Att vara patient under väntetider 

Den ovissa väntetiden 

Kommunikation och delaktighet 

Upplevelse av att vara i en utsatt situation  

 

Etiskt ställningstagande.  

Studien är utförd med hänsyn till följande etiska ställningstaganden: Varje artikel som ingår i 

resultatet skall vara etiskt granskad och godkänd av en etisk kommitté. I studien skall samtliga 

citat vara precist återgivna från ursprungskällan och inte översatta från sitt originalspråk, alla 

referenser ska i studien hänvisa till ursprungskällan, därav förekommer inget plagiat och inget 

anspråk görs på redan skrivet material.  

Resultat 

Att vara patient under triagen 

När patienterna har blivit hänvisade till akutmottagningen från en annan instans inom hälso- 

och sjukvården så tror patienterna att personalen blivit informerade angående deras ankomst 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; Möller, Fridlund & Göransson, 2010) men patienterna 

blir inte uppmärksammade innan de ger sig till känna, detta innebär att patienter och personal 

spelar ett vänte spel där båda parter inväntar att den andra ska ta initiativ till kontakt 

(Elmqvist et al. 2012). Beroende på patienternas tidigare upplevelse av omvårdnad på akuten 

så har de låga förväntningar på den kommande vistelsen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009).  

Besöket på akutmottagningen uppfattas som motsägelsefullt av patienterna, det är en stor 

skillnad mellan hur patienterna upplever triagen och hur de upplever den fortsatta vistelsen på 

akutmottagningen. Väntetiden till triagesköterskan uppfattas som kort oavsett om patienterna 

går till akuten eller kommer med ambulans (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012)  

Sjuksköterskor och läkare uppfattas som professionella (Wiman, Wikblad & Idevall, 2007; 

Nydèn, Petterson & Nyström, 2003) och patienterna känner säkerhet för personalens 
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medicinska kompetens och deras positiva attityd (Khilgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & 

Wimo, 2004; Möller et al., 2010), att vara på sjukhus ger patienterna en känsla av säkerhet, 

och patienterna räknar med att adekvata interventioner utförs utifrån deras behov (Nydèn et 

al., 2003; Elmqvist et al., 2012). En patient säger:   

”I just want to say that being here at the ECU. I know that I will get help. If they 

can’t do it no one can” (Nydèn et al., 2003, s. 27). 

Patienterna önskar att ha tillgivna relationer med sjuksköterskepersonalen och de vill bli 

respekterade och accepterade (Nydèn et al., 2003) men de upplever personalens sätt att vara 

som annorlunda under vårdens gång (Wiman et al., 2007). Inledningsvis i mötet med 

triagesköterskan blir patienterna positivt överraskade över att de får träffa triagesköterkan så 

snabbt (Frank et al., 2009).  

Förtroende och en respektfull relation byggs upp i triagen (Olofsson et al., 2012; Göranson & 

Von Rosen, 2010) där sjuksköterskan upplevs som uppriktig, empatisk, intresserad och 

uppmärksam. Under triagen upplever patienterna sig vara i centrum för uppmärksamheten och 

de uppskattar att personalen presenterar sig med namn och inbjuder till dialog och när de har 

förmåga att hålla sig lugna och upprätthålla en intresserad attityd (Olofsson et al., 2012). 

Patienterna känner sig välkomna och upplever ett värde av det positiva bemötandet och menar 

att triagesköterskans öppenhet är ovärderlig (Möller et al., 2010).  

Det är inte alltid som patienterna förstår anledningen till triagen (Möller et al., 2010) och vissa 

betraktar det som onödigt, att de inte har något behov av att prata med triagesköterskan 

(Göransson & Von Rosen, 2010; Möller et al., 2010) men mötet upplevs av patienterna som 

avgörande för den fortsatta vistelsen på akuten (Möller et al., 2010). Det är triagesköterskan 

och den första läkarens ansikten som patienten kommer komma ihåg fortsatt under sin vistelse 

(Frank et al., 2009) och det stora intresset under triagen formar förväntningar av att vara i 

centrum för alla handlingar och interventioner för resten av patienternas besök (Olofsson et 

al., 2012).  

Att vara patient under väntetider 

Så småningom förändras det för patienterna och patienterna blir förvånade och besvikna över 

att den inledande effektiva vården upphör och byts ut till en lång och händelselös fördröjning, 

som i vissa fall kan pågå under flera timmar tills läkaren ankommer. Patienterna blir därefter 

utsatta för fortsatta fördröjningar, nya undersökningar och provtagningar innan de tillslut blir 
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utskrivna eller förflyttade till sjukhusavdelning (Olofsson et al., 2012). Personalen drar sig 

tillbaka efter det att livshotande tillstånd blivit bedömt och patienterna uppfattar därefter ett 

uteblivet engagemang från personalen. Patienterna lämnas ensamma med obesvarade frågor, 

och upplever sig som ensamma, oviktiga och övergivna (Olofsson et al., 2012; Wiman et al., 

2007). Patienterna anser sig vara lågprioritet inom organisationen och de upplever frustration 

över att bli marginaliserade (Frank et al., 2009). 

Väntetiden uppfattas som för lång (Olofsson et al., 2012; Möller et al., 2010) särskilt lång 

känns den när patienterna är ensamma och i stark smärta, detta skapar hopplöshet och trötthet 

menar patienterna (Möller et al., 2010). Att inte kunna påverka väntetiden, beskrivs av 

patienter vara ett problem och omständigheter som relateras till rutiner på akutmottagningen 

påverkar väntetiden och patientens upplevelse av vistelsen på akutmottagningen (Kihlgren et 

al., 2004).  

Väntetiden känns osäker, och patienterna försöker få svar och uppmärksamhet från 

personalen, för att få reda på vad, hur, varför, när och hur länge (Elmqvist et al., 2012).   

Väntetiderna karaktäriseras ibland även av en brist på sekretess då patienterna får vänta 

sittandes eller liggandes i korridorer, väntrum eller patientsalar, där folk konstant finns 

omkring patienterna (Kihlgren et al., 2004). Patienterna observerar att en stor del av 

sjuksköterskornas tid går åt till att invänta instruktioner från läkare (Nyström et al., 2003) och 

till att vänta på provsvar som läkaren ska kolla på. De långa väntetiderna kan ofta bero på 

läkaren vilket många i personalen har problem att berätta för patienterna (Kihlgren et al., 

2004).  

När patienterna inte är i livshotande fara, vet patienterna att de måste vänta (Elmqvist et al., 

2012; Möller et al., 2010) men de vet inte att det kommer bli en osäker och oförutsägbar 

väntan. När livshotande tillstånd har blivit exkluderade blir patienterna lägre prioriterade och 

för patienterna återstår den fortsatta vistelsen av en väntan i ett sterilt undersökningsrum. 

Trots det stora intresset för patienternas kroppar känner sig patienterna övergivna och 

berövade sin frihet och väntetiden känns oändlig (Elmqvist et al., 2012). 

Patienterna uppfattar det som att personalen inte verkar bry sig om dem under den långa 

väntetiden, att de blir ignorerade (Olofsson et al., 2012; Nyström et al., 2003). Deras 

förfrågningar blir negligerade och de blir behandlade med likgiltighet och arrogans när de vill 

ha uppmärksamhet, vissa patienter uppfattar sig vara en belastning för 
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sjuksköterskepersonalen. Patienterna är också förvirrade över att andra patienter som nyss 

anlänt till akuten blir behandlade före dem, utan någon förklaring (Olofsson et al., 2012). Det 

anses som viktigt av patienterna att de blir informerade angående sin position i kön till 

läkaren, när väntetiden är lång och information uteblir så känner patienterna osäkerhet och 

otrygghet. (Nydén et al., 2003). 

Olofsson et al. (2012) beskriver att när patienterna frågade efter när läkaren var förväntad att 

anlända, fick de svaret ”Snart” trots att det kunde dröja flera timmar efter att de ställt frågan, 

innan läkaren kom.  

Under väntetiden är det mycket som pågår runtomkring patienterna som väntar, det är 

personal som springer omkring och andra patienter eller anhöriga som för oväsen (Kihlgren et 

al., 2004). Den väntande patientens hörsel är förhöjd och ljuden av personal eller andra som 

rör sig i korridoren skapar hopp om att väntetiden snart ska ta slut, men besvikelse när det inte 

kommer någon (Elmqvist et al., 2012).  

Patienterna upplever det som ett problem att de inte vet om de kan lämna sitt rum, rädda för 

att missa en träff med läkare och gå miste om viktig information (Khilgren et al., 2004; 

Elqvist et al., 2012). Som svar på tiden som upplevs oändlig så insisterar patienten och/eller 

anhörig på uppmärksamhet för att komma i kontakt med vårdgivarna för att försäkra sig om 

att de inte har blivit bortglömda. Det är en frustrerande och smärtsam situation för patienten 

och anhörig (Elqvist et al., 2012). 

”It's the uncertainty, waiting is nothing at all, but it is when you don`t know for 

how long” (Elmqvist et al., 2012, s. 2613). 

Patienter och anhöriga är inkapabla att påverka deras position och de får en känsla av att vänta 

i ingenmansland (Elmqvist et al., 2012), de anser att väntetiden inte är i harmoni med den 

åtgärd som tillslut utförs. Särskilt som behandlingen och provtagningarna utförs på bara några 

minuter (Olofsson et al., 2012). 

Den ovissa väntetiden  

Efter triagen uppfattar patienterna en känsla av utanförskap, detta på grund av sköterskornas 

attityder, ouppmärksamhet och likgiltighet (Olofsson et al., 2012). Patienterna är inte bekanta 

med sjuksköterskan som är formellt ansvarig för deras vård (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 

2003) och de upplever en brist på information. Om patienterna får information och kan skapa 
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sig en helhetsbild har de lättare att acceptera eventuella väntetider och är bättre förberedda på 

både positiva och negativa förändringar (Möller et al., 2010).  

Patienterna tycker det är pinsamt att söka uppmärksamhet när sjuksköterskorna talar om för 

dem hur stressigt deras jobb är och de uppfattar sig vara till besvär för sjuksköterskorna. De 

erkänner sjuksköterskornas stressfulla arbetssituation som de tror sig vara enda anledningen 

till (Nyström et al., 2003) och undviker att störa sköterskorna då de finner det ursäktbart att 

sköterskorna struntar i deras frågor eftersom de är upptagna (Nydèn et al., 2003; Kihlgren et 

al., 2004). Som en konsekvens undertrycker patienterna sina behov i försök för att vara de 

goda patienterna som sjuksköterskorna verkar gilla (Nyström et al., 2003). 

Det är inte alltid givet att personalen är villiga att lyssna på patienterna (Frank et al., 2009) 

och patienterna upplever inte alltid en relation (Elmqvist et al., 2012) till den ointresserade 

personalen. (Nyström et al., 2003; Nydèn et al., 2003; Olofsson et al., 2012). Vissa 

sjuksköterskor tar tillvara på sin tid till att lära sig känna patienterna, men de flesta inte 

(Nyström et al., 2003). Detta tillsammans med sjuksköterskornas negativa attityd, påverkar 

helhetsbilden av patienternas vistelse på akuten och bidrar till frustration och missnöje, och 

leder till att patienterna i senare skede associerar till besöket på akuten som en negativ 

upplevelse (Olofsson et al., 2012). Därför hoppas patienterna på att få träffa sjuksköterskor 

som de tidigare upplevt har en vårdande attityd (Nyström et al., 2003). 

Kommunikation och delaktighet 

Patienterna uppfattar kommunikationen med personal som antingen formell, avledande eller 

humoristisk (Wiman et al., 2007) och informationen till patienterna sker på ren rutin, ibland i 

medicinsktekniska termer, och ibland uppfattar sig patienterna behandlade som objekt 

(Khilgren et al., 2004). Det är personalen som tar initiativ till kontakten, som är fokuserad på 

de medicinska aspekterna av sjukdom snarare än på patienten som person, därför upplever sig 

patienterna erkända om de har en begränsad kontakt med personalen (Frank et al., 2009).  

 

När personal är instrumentella och formella genererar det känslor av bekvämlighet, tilltro och 

tillfredställelse (Wiman et al., 2007) men patient och vårdare har problem att uppfatta den 

rutinmässiga informationen och vid vissa tillfällen får patienterna inte någon chans att 

presentera sin version eller ställa sina frågor. Detta påverkar patienternas känsla av 

omvårdnad och patienterna blir förvirrade om de får information på dåligt sätt (Khilgren et al., 

2004). Patienterna försöker få en bättre relation med sjuksköterskorna genom att skämta, eller 
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svara på sjuksköterskornas skämt (Nydèn et al., 2003; Wiman et al., 2007). Patienterna anser 

att positiv interaktion sker när sjuksköterskorna är uppmärksamma på patienterna och de är 

tacksamma när personal söker ögonkontakt (Khilgren et al., 2004).  

 

Patienterna anser sig vara experter på sin egen omvårdnadssituation (Frank et al., 2009) men 

de är i stort behov av information. Patienterna vill veta vad som händer och har frågor till 

personalen (Khilgren et al., 2004) men tidsbristen i möten på akuten leder till att patienter inte 

vill eller är möjliga att delge sitt behov av kunskap. Patienterna lyssnar i tystnad och anpassar 

sig till den existerande vårdkulturen. De visar sin förståelse för personalens arbetssituation 

(Frank et al., 2009) och antar en ödmjuk attityd för att hantera det oförutsägbara mötet och 

utvecklar en lojalitet för vårdgivaren som är under tidspress (Elmqvist et al., 2012).  

 

Patienter har olika strategier för att delta i den egna vården. För att patienterna ska anse sig 

delaktiga i vården tycker de att personalen ska ge information som är relevant till 

omständigheterna och att personalen erbjuder dem hjälp och observerar patientens 

kroppsspråk. Patienterna anser sig också delta när de försöker att ta kontakt med personalen, 

genom att ropa eller fråga (Frank et al., 2009). Personer som har prioriterats som brådskande 

erfar en högre grad av delaktighet i att få sina grundläggande behov tillfredställda (Frank, 

Fridlund, Baigi & Asp, 2010) De anser också vården vara av högre kvalitet än vad personer 

med lättare skador gör (Franzèn, Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin, 2008). För att 

patienter ska kunna delta krävs att omständigheter som, tid, respekt och information 

tillgodoses patienten, detta gäller i ännu större utsträckning för yngre patienter. Yngre 

personer tar mer initiativ till att delta i sin egen vård, men oavsett ålder, kön utbildning eller 

prioritet tar alla patienter en aktiv del i omvårdnads situationer. (Frank et al., 2010). 

Upplevelse av att vara i en utsatt sits 

I mötet med akutmottagningen, skapar organisationen en känsla av misstro, vilsenhet och 

övergivenhet för patienterna (Kihlgren et al., 2004). Triagerummen upplevs som mörka, kalla 

och sterila kontor (Möller et al., 2010) och sängarna anses vara för obekväma (Nydèn et al., 

2003; Kihlgren et al., 2004). Patienter uppger att de hade föredragit lite blommor och ljusa 

färger, en lite mer ”hemma miljö” (Möller et al., 2010). 

Det första mötet innebär för patienterna en oro för att inte kunna beskriva sina symtom och 

oro för vilken diagnos de ska få. Patienterna är rädda för att bli lämnade bortglömda, 
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ensamma och utan ögonkontakt (Möller et al., 2010) med smärtor, otillräcklig smärtlindring, 

eller att de ska ramla ur sängen utan tillgång till larmknapp. När patienterna är rädda upplever 

de det av stor vikt att de kan lita på kompetensen hos alla sina vårdgivare, när de blir 

placerade i ett ensamt rum är de helt enkelt tvungna att lita på sköterskans bedömning, annars 

tar rädslan över (Nydèn et al., 2003). 

Känslan av misstro framstår särskilt hos patienter som saknar tidigare erfarenhet av 

akutmottagningen (Kihlgren et al., 2004). Patienterna befinner sig i ett tomt utrymme, där 

han/hon önskar få veta vad som ska hända och har behov av en förståelig kontext. Besöket på 

akuten upplevs av patienterna som oförutsägbart och förvirrande, med oklara riktlinjer där 

han/hon inte har någon möjlighet att förbereda sig för vad som ska komma (Elmqvist et al., 

2012). 

Patienterna på akutmottagningen förlorar den egna kontrollen av kropp, tid och frihet, då de 

upplever sig låna ut sina kroppar till personalen (Elmqvist et al., 2012). Patienternas 

psykologiska behov glöms bort och personalen koncentrerar sig på de medicinska problemen 

(Möller et al., 2010). Patienterna upplever en tvetydighet i att vara både intressanta och 

ointressanta på samma gång och de känner sig oförmögna att delta och osäkra då de vaga 

riktlinjerna och förväntningarna är i konflikt, vilket kan underminera mötet med akuten för 

både personal och patient. I patienternas sinne cirkulerar många frågor utan svar och deras 

tankar och känslor anses inte som viktiga av personalen (Elmqvist et al., 2012).  

I fall där patienter är pålästa om sitt tillstånd och är insiktsfulla/kunniga eller frågar om 

information om medicinska undersökningar eller behandlingar, så anser patienterna sig bli 

bemötta med en avfärdande attityd från akutpersonalen. Situationen anses som en maktkamp 

(Frank et al., 2009) där patienterna är i smärta (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009) och 

det fortfarande inte går att få kontakt med personalen. Om patienterna skulle få veta vad som 

ska hända skapar det en känsla av kontroll hos dem själva. Patienterna önskar utrycka kritik 

men de anser det vara svårt att göra sin röst hörd, då personalen, anser de, är förblindande av 

känslor av överlägsenhet och är ointresserade att lyssna till klagomål (Frank et al., 2009). 

Följande citat visar hur en 50 årig man utrycker sin kritik angående vården på akuten: 

”Ordinary people who complain are regarded as something to be ignored. You 

have incredibly little chance of influencing things as patient. You can file a 

complaint under the Health and Medical Services Act and so on and contact the 

public medical service, but on the whole they rarely listen to you as a patient” 

(Frank et al., 2009, s. 18). 
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Patienterna anser att om personalen förmedlar spelets regler lägger det en grund för mötet 

både för dem och för personalen. Vissa patienter upplever att de inte är välkomna på akuten, 

att triagesköterskan inte vill hjälpa dem för att det är mycket folk och att de istället skulle ha 

sökt sig till primärvården (Möller et al., 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

I en litteraturöversikt är det problemformuleringen och studiens syfte som avgör vilka typer 

av texter som kommer att väljas (Friberg, 2006, s. 44). Till resultatet valdes 9 kvalitativa 

artiklar och 2 kvantitativa. Tanken var att med studien belysa hur det faktiskt är att vara 

patient på akutmottagningen, när man undersöker upplevelser är kvalitativa studier lämpliga 

att använda sig av (Friberg, 2006, s. 121) och kvalitativa artiklar fick utgöra grunden. De 

kvantitativa artiklarna har använts för att stötta resultatet.   

I kvalitativ forskning finns 3 aspekter (Giltlighet/Credibility, Pålitlighet/Dependability och 

Överförbarhet/Transferability) som är vanliga att ta hänsyn till vid granskning av en studies 

trovärdighet.  

Giltighet, avser hur väl data och analysprocessen fokuserar på det som ska undersökas 

(Graneheim & Lundman. 2004). Giltigheten har i denna studie, stärkts av att urvalet av 

artiklar och data som hämtades från dem, begränsades till upplevelser från personer som är 

vuxna, utan några språkliga eller mentala förhinder. Studiens giltighet avser även de 

instrument som har använts. De artiklar som valts ut i sökningarna har alla granskats enligt 

modifierade versioner av Carlsson och Eimans (2003) mallar för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Detta instrument har möjliggjort att de utvalda 

artiklarnas vetenskapliga kvalitét på ett systematiskt sätt har kunnat bedömas. Instrumentets 

tillförlitlighet kan dock ifrågasättas, därför har artiklar även granskats manuellt med sunt 

förnuft och också har krav ställts på att artiklarnas tidskrifter ska finnas noterade på hemsidan 

UlrichWeb. Angående modifieringen av mallen så uteslöts en av frågorna, denna fråga 

relaterade inte till något vetenskapligt kriterium i något som helst avseende så det ansågs 

lämpligt att utesluta den i sin helhet.    

Pålitlighet, avser stabilitet på data över tid. När datainsamling sker över en utdragen tid finns 

en risk för inkonsekvens i datainsamling och analys (Graneheim & Lundman. 2004). För att 
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en läsare ska kunna bedöma studiens pålitlighet innebär det alltså att resultatet är noggrant 

beskrivet och att läsaren ska kunna följa tillvägagångsättet under hela studien. Denna aspekt 

kan bekräftas av att beskrivning över metod, analys sökord mm. finns presenterade och det 

går att följa hur studien utförts i sin helhet. En brist i pålitligheten i studien är att hela 

förloppet med hur forskningsområdet identifierades inte har presenterats. Till att börja med 

fanns ingen begränsning över att studien skulle representera svenska förhållanden, utan det 

beslutet togs efter omfattande granskning av litteraturen som inte beskrivs i studien. 

Pålitlighet avser även i vilken utsträckning som studiens resultat ger ett utfall som 

överensstämmer, oavsett vem som gör studien, i detta avseende anser vi att resultaten är 

pålitliga.  

 

Överförbarhet avser i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra grupper 

och/eller förutsättningar. Huruvida en studies resultat är överförbart bestäms utav läsaren, och 

det ställer krav på att det i studien finns beskrivning av vilka man har undersökt i vilken 

kontext (Graneheim & Lundman. 2004). I studien finns beskrivet akutmottagningen som 

kontext och det är också klart att studien belyser svenska förhållanden, det finns även 

patientkaraktäristiska beskrivet i bilaga 3. En bristande komponent i studien som hade kunnat 

lägga en bredare grund för läsare att bedöma överförbarheten är att det specifika i svensk 

kultur inte beskrivs, detta har egentligen inte ha någon större påverkan då de flesta läsarna av 

detta arbete kommer förstå den svenska kontexten.           

Resultatdiskussion  

I studiens resultat presenteras fem teman som beskriver hur det är att vara patient på 

akutmottagningar inom den svenska hälso- och sjukvården. Det första temat beskriver hur 

patienterna uppfattar triagen och personalen under triagen. Det framkommer att det stora 

intresset för patienterna under triagen skapar förväntningar hos patienterna att vara i centrum 

för uppmärksamheten under resten av vistelsen på akutmottagningen. I det andra temat 

beskrivs hur patienterna upplever väntetiderna, under väntetiden krymper personalens intresse 

och patienterna upplever sig vara övergivna. I tredje temat beskrivs hur väntetiden är oviss, att 

patienterna inte är bekanta med sjuksköterkan som är formellt ansvarig för deras vård och att 

patienterna upplever utanförskap under väntetiden. Det framkommer också i detta tema hur 

patienterna undviker att störa sjusköterskorna då sjuksköterskorna beskriver sig vara under 

mycket stress. I det fjärde temat beskrivs patienternas upplevelser av kommunikation och 

delaktighet under vistelsen på akutmottagningen, här framkommer det att patienterna upplever 
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sig mer erkända som människor om de har en begränsad kontakt med personalen, 

kommunikationen är bristande och sker ofta rutinmässigt och med medicinsktekniska termer. 

Det framkommer också att patienter som har fått en högre triagenivå upplever sig mer 

delaktiga i vården. I det sista temat beskrivs hur patienterna upplever att de är i en utsatt 

situation på akutmottagningen, här beskrivs bl.a. hur akutmottagningen upplevs med en 

känsla av misstro, och hur patienterna känner att de lånar ut sina kroppar till personalen.   

I studiens resultat, framkommer en skillnad i patienternas upplevelse mellan triagen och den 

övriga vistelsen på akuten. Inledningsvis i triagen är upplevelsen av att vara patient på 

akutmottagingen övervägande positiv och sjuksköterskor och övrig personal upplevs som 

duktiga och genuint intresserade av patienterna. I studien upplever patienterna också en 

säkerhet inför personalens kompetens under triagen. Det beskrivs av Baldursdottir och 

Jonsdottir (2002) att personalens kliniska kompetens anses av patienter vara den enskilt 

viktigaste egenskapen som värdesätts av patienter på isländska akutmottagningar. Det är 

förståeligt att så borde vara fallet även i Sverige, då patienterna som kommer till 

akutmottagningen är i en utsatt situation och överlämnar ansvaret över situationen till 

personalen.          

Den positiva upplevelsen under triagen byts sedan ut mot en upplevelse av att vara utesluten, 

patienterna upplever sig lämnade ensamma och de upplever att sjuksköterskorna inte tar 

någon hänsyn till deras behov eller önskningar. Patienterna undertrycker sina behov av 

kunskap och avstår från att fråga sjuksköterskorna om saker, sjuksköterskorna verkar inte bry 

sig om att tillgodose patienternas behov av kunskap. Detta strider direkt mot 

sjuksköterskornas kompetensbeskrivning som säger att sjuksköterskorna ska uppmärksamma 

patienter som ej själva utrycker ett informationsbehov, eller har uttalade behov av att få 

information (Socialstyrelsen, 2005). Vidare visar Thompson, Yarnold, Williams och Adams 

(1996) i en kvantitativ studie att patienter oftare är tillfredställda med sin vård om de får mer 

information, förklaringar och/eller instruktioner. Information till patienterna kan som det i 

resultatet framgår, innebära att patienterna får det lättare att acceptera väntetiderna, och att de 

lättare kan hantera förändringar.  

Det framkommer i resultatet att patienterna tycker det är pinsamt att söka uppmärksamhet från 

sjuksköterskorna när sjuksköterskorna informerar om hur stressigt deras jobb är. Detta kan 

tänkas vara något som de flesta som är hälso- och sjukvårdspersonal gör för att ursäkta sig 

själva. Det är därför viktigt att uppmärksamma hur patienterna reagerar på detta, då det 
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uppenbarligen ställer patienterna under en press att försöka avlasta personalen, genom att 

avsäga sig sina egna behov. Personal bör betänka att det finns andra förklaringar till varför 

man är sen och att en ursäkt inte alltid är nödvändig, det skulle tillåta patienterna att delge 

sina behov utan att de ska behöva känna att de belastar personalen. 

Både Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) och Fröjd, Swenne, Rubertsson, 

Gunningberg och Wadsten, (2011), beskriver att väntetiden är ett område för 

kvalitetsförbättring och Thompson et al. (1996) menar på att den upplevda väntetiden 

påverkar hur tillfredställda patienterna är med vården i större utsträckning än vad den faktiska 

väntetiden gör. Vidare framgår av kompetentbeskrivningen för sjuksköterskor att 

sjuksköterskor ska ha förmågan att tillgodose fysiska, psykiska, kulturella, sociala och andliga 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Att använda denna förmåga verkar inte vara så 

vanligt att göra under väntetiden, genom att titta till de ensamma patienterna i rummen, 

tillgodoses ett psykologiskt omvårdnadsbehov och det påverkar hur väntetiden upplevs. Det är 

viktigt för personalen att känna till detta, då den faktiska väntetiden inte alltid går att påverka 

så kan åtminstone patienternas upplevda väntetid påverkas av personalen. Detta gör en 

skillnad i hur nöjda patienterna är med vården och det kan även betraktas som god omvårdnad 

att de ensamma patienternas väntan underlättas. 

I temat att ”vara i en utsatt situation”, beskrivs hur patienterna anser att sängarna är för 

hårda, och att rummen på akutmottagningarna upplevs som mörka och kalla kontor. Detta 

resultat stöttas av Muntlin et al. (2007) som i deras studie visar på att patienterna på 

akutmottagningen på Uppsala universitetssjukhus är ganska nöjda med vården på 

akutmottagningen, men att en noterbart stor andel av partierna anser att just miljön är ett 

område som bör förbättras. Att förbättra miljön på akutmottagningar kan tänkas vara en 

utmaning, verksamheten går ut på att omhänderta patienter med akuta tillstånd därför kan det 

tyckas att det finns en begränsning i hur miljön kan anpassas efter att göra det bekvämt för de 

som är tvungna att vänta. Men personal bör ändå ta till sig den kunskapen att det kan vara 

obekvämt för patienterna att vistas i den miljön som akutmottagningar innebär och göra sitt 

bästa för att underlätta för patienterna under väntetiden.     
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Slutsats 

Patienterna har inledningsvis en positiv upplevelse av att vara patienter på akutmottagningar i 

Sverige. Den väntetid som patienterna utsätts för efter triagering upplevs som för lång och 

under väntetiden så upplever patienterna personalen som frånvarande, arroganta och 

försummande. Förbättringar kan göras för att patienterna ska få en mer positiv upplevelse av 

akuten, förbättringar i miljön som bekvämare sängar, och lite mer estetik i väntrummen skulle 

uppskattas av patienterna. Att personalen småpratar mer med patienterna under väntetiderna 

skulle förbättra upplevelsen av att vara patient på akuten. För att förbättra upplevelsen av att 

vara patient på akutmottagningar i Sverige behövs mer forskning för att identifiera faktorer 

och/eller interventioner, som skulle kunna bidra till en förbättrad upplevelse av att vara 

patient. Detta är särskilt aktuellt för att underlätta väntetiderna, som resultatet visar kan dessa 

upplevas som väldigt påfrestande för patienterna. Det skulle göra helhetsbilden av vistelsen på 

akutmottagningen bättre och förebygga att patienter associerar till vistelsen som en negativ 

upplevelse och alltså innebära att de är mer nöjda efter sitt besök.      
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Bilaga 1. Matris över resultatartiklar  
Författare, 

År, Land 

Syfte Metod & Urval Analys Resultat Vetensk

aplighet 

Franzèn, 

Björnstig, 

Jansson, 

Stenlund & 

Brulin. 

(2006) 

Sverige  

 

Att beskriva 

patienters 

uppfattning av 

kvalitén på 

vården på en 

akut avdelning 

och analysera 

associationer 

mellan 

patienters 

bakgrund 

karaktär och 

förväntad 

kvalitet på 

vården. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie på. 3 

kategorier av 

personer som kommit 

till skada vid 

trafikolyckor inbjöds 

att delta, 321(166, 

52%) bilister, 

305(200, 

66%)cyklister & 

294(199, 68%) 

gående. Medelåldern 

43år. 

 Parantes anger de 

deltagande som 

tackat ja. 

Statistiska test: 

Mann-Whitney U-

test och Kruskal-

Wallis. 

De mest prominenta faktorerna associerade 

med positiv upplevd kvalitet på vården 

var: kort väntetid, moderat eller allvarliga 

skador. Hög ålder likväl hög 

utbildningsgrad. Ingen skillnad mellan de 

olika trafikanter kategorierna. 

Grad 1 

Frank, Asp 

& Dahlberg 

(2008) 

Sverige 

 

Att beskriva 

patienters 

kvalitativt olika 

uppfattningar av 

patientdeltagand

e I deras vård på 

akutmottagning

en 

Fenomenografi med 

en epistemologisk bas 

I livsvärlds teori.  

Deltagarna var 9st 

som tidigare hade 

blivit omhändertagna 

på en akutavdelning. 

4kvinnor 5män, 

strategiskt urval för 

att få olika perspektiv 

på fenomenet. 

Transkriberade 

intervjuer 

granskades 

noggrant, mönster 

med 12 

preliminära 

kategorier 

märktes ut när 

bekantskap med 

texten hade 

funnits. 

Att bli Bekräftade (Aknowledged): 

Patienter upplevde att de blev erkända när 

de upplevde begränsad kontakt med 

akutpersonalen. Strävan efter att bli 

involverade: 

Patienter upplevde att de vart 

marginaliserade, att de inte hade den 

kontakt de ville med personalen. Ha ett 

klart utrymme:  

Patienter upplevde att de inte behövde göra 

något själva. Dom är helt berättigade till 

personlig och fysiskt utrymme och 

personalens uppmärksamhet. Patienter 

anser sig i studien vara respekterade som 

individer och inte reducerade till 

medicinsk diagnos.  

Grad 1 

Elmqvist, 

Fridlund & 

Ekebergh. 

(2012) 

Sverige 

 

 

Beskriva och 

förstå det första 

mötet med 

akutsjukvården 

från patientens, 

anhöriga och 

första 

vårdgivare 

profession. 

Kvalitativ studie 

Fyra vårdsituationer 

valdes ut på en 

Akutmottagning i 

södra Sverige, 

Inklusionskriterier: 

olika vårdsituationer, 

ankomst till 

akutmottagningen på 

olika sätt. Olika 

triage grad och olika 

åkommor.  

14 deltagare 

Open ended 

intervjuer.  

 

fenomenlogisk 

ansats, 

Reflektive Life-

World approach 

Vid ankomst till akutmottagningen har 

patienten ingen aning om hur 

akutmottagningen fungerar. Brist på 

information och fokus på den biologiska 

kroppen gör att patienten känner sig nöjd 

med att få sitt hälsoproblem kontrollerat. 

Men samtidigt är patienten orolig över sina 

tankar känslor och funderingar. 

Mycket fokus läggs på patientens 

biologiska problem och ingen kontakt 

skapas med själva människan.  

Snabbt omhändertagande i Triage och låga 

väntetider och informationsbrist efter 

triage. Vårdpersonal som är självsäkra och 

bekräftar patienten ger det självkänsla hos 

patienten samt en mening för patienten. 

Grad 1 
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Författare, 

År, Land 

Syfte Metod & Urval Analys Resultat Vetensk

aplighet 

Frank, 

Fridlund, 

Baigi & 

Asp. 

(2010)  

Sverige 

Att utvärdera 

patienters 

delaktighet, från 

patienter som 

fått vård på 

akutavdelningar, 

med en separate 

undersökning av 

relationen 

mellan 

delaktighet och 

Ålder kön, 

utbildning och 

prioritetsnivå. 

 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

En utvärderande 

studie med 

frågeformulär vart 

utförd på 

akutavdelningar i 

Sverige. Ett 

bekvämlighetsurval 

med 356 patienter 

deltog. 49 % kvinnor, 

och medelåldern på 

alla deltagare var 

56år. 

 

Student`s t-test, 

one-way ANOVA 

och Spearman 

correlation. 

 

Resultaten uppenbarade att patienter 

upplevde goda förutsättningar för 

delaktighet som tid och information. 

Ömsesidig delaktighet demonstrerades på 

en förståelig nivå. Men patientdelaktighet 

är låg i två dimensioner (Kamp för 

delaktighet, Delaktighet i att få 

grundläggande behov tillfredställda,) Unga 

välutbildade patienter kämpade mer för att 

delta i sin egenvård, och fick lägre 

uppmärksamhet för grundläggande behov 

än äldre och lågutbildade patienter.  

Grad 1 

Göransson 

& von 

Rosen. 

2010 

Sverige 

 

Att identifiera 

patientens 

upplevelse av 

Triage mötet. 

Deskriptiv 

observationsstudie, 

tvärsnitt  

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

av patienter som kom 

med ambulans eller 

med egna medel till 

akutmottagningen. 

146 Patienter av 165 

tillfrågade deltog 

(88%), 59,5% var 

kvinnor. Ålder 19-97 

median ålder 49,5 år. 

Deskriptiva 

metoder användes 

för data analys. 

Resultatet, Majoriteten av patienterna 

uppfattade att de blev triage-bedömda 

direkt vid ankomst men de fick en 

begränsad information ang. Väntetiden. En 

fjärdedel av patienterna önskade inte få 

information om deras medicinska tillstånd 

från Triage.  

97 % ansåg att triage-sjuksköterskan hade 

bra medicinsk kompetens för 

arbetsuppgiften. 

 

Grad 1 

Kihlgren, 

Nilsson, 

Skovdal, 

Palmblad & 

Wimo. 

(2004) 

Sverige 

 

Målet med 

studien var att 

genom 

observationer 

och intervjuer 

med patienter 

>75 år och 

medföljande 

beskriva 

omständighetern

a och 

händelserna som 

ägde rum under 

deras vistelse på 

Akuten. 

Pilotstudie efterföljd 

av en huvudstudie. 

Grounded theory. 

14kvinnor & 6 män 

>74. Som kom till 

akuten med behov av 

akut vård. 15 hade 

medföljande 

närståenden. 

Bandispelade data 

vart 

transkriberade, 

öppen kodning 

som skedde under 

insamling rad-till-

rad jämförelse av 

data jämfördes 

med varan och allt 

skedde enligt 

Grounded Theory. 

Miljön hade särskild betydelse för de långa 

väntetiderna. 

Väntetiden-Brist på privacy, obehaglig 

väntetid. Stängt rum med obehaglig miljö, 

Sängen hård och obehaglig. 

Organisationen initierade en känsla av 

misstro, särskilt hos patienter utan tidigare 

erfarenhet. Vilsenhet. Övergivenhet, medel 

väntetid 4-timmar som inte kan 

kontrolleras av patienten. ”Om bara någon 

kunde kolla till mig” Möta olika doktorer 

under vistelsen. 

Brist på goda rutiner och organisation. 

Patienterna vågade inte lämna 

undersökningsrummet. 

Grad 1 
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Författare, 

År, Land 

Syfte Metod & Urval Analys Resultat Vetensk

aplighet 

Möller, 

Fridlund, & 

Göransson. 

(2010) 

Sverige 

 

Att beskriva 

patientens 

uppfattning av 

Triage på 

akutmottagning

en. 

Deskriptiv kvalitativ 

design med 

Fenomenografisk 

ansats.  

Inklusionskriterier: 

alla vuxna besöka 

akutmottagningen 

veckodagar (09-21)  

Tala bra svenska. 

Deltagarna var 20 st. 

10 män, 10 kvinnor. 

Mellan 21-86 år.  

 

 

 

Fenomenografisk 

analysmetod  

Analysen bildade 5 olika teman.  

Tema 1: Det osäkra mötet: Patienter var 

oroliga för vad som skulle hända. Rädda 

för att fråga och rädda för att vara på fel 

ställe. Patienterna upplevde att personalen 

glömde de psykologiska delarna och 

fokuserade mycket på sjukdomen.  

Tema 2 ”The humanistiska mötet” Otroligt 

bra personal, förväntad kompetens och bra 

mottagande.   

Tema 3: Logistiska mötet Sorterades efter 

symtom, bedömning, accepterade Triage 

regler. Dock ansåg en del patienter Triage 

systemet som onödigt eller orättvist.  

Tema 4 ”informationsutbytet” Lång 

väntan. Dålig information.  

Tema 5: fysiska miljön: Mörka rum, behov 

av bekväma möbler. 

Grad 1 

Nydèn, 

Petersson & 

Nyström. 

(2003) 

Sverige 

Att analysera 

patienters 

grundläggande 

behov på 

akutavdelningen

. 

Studien använder sig 

av ett 

livsvärldsperspektiv i 

tolkning av innehåll i 

intervjudata. Urval av 

äldre patienter med 

ett brett spektrum av 

olika åkommor. N= 

7. 2 kvinnor, 5 män. 

Ålder 65-88år.  

Analys i två faser, 

identifikation av 

innehållets 

information med 

öppen läsning av 

intervjuerna. I 

andra fasen 

skedde tolkning 

av underliggande 

meningar och en 

specificering av 

forskningsfrågan. 

 

Efter triage vill patienten ha något att äta 

och eller dricka. Patienterna beskriver 

sköterskorna som ouppmärksamma. 

Sängar är förhårda, bristande 

smärtlindring. 

Tillit, var viktigt för att patienten skulle 

känna sig säker. De intervjuade hade inte 

några förväntningar på att deras 

existentiella behov skulle bli 

uppmärksammande. Patienterna hade hög 

respekt för sköterskornas professionella 

kompetens utebliven information om 

väntetider innebar känslor av osäkerhet. 

Sköterskor och personal gav ingen 

uppmärksamhet till mindre brådskande 

patienter vilket upplevdes som 

frustrerande, oroande och skrämmande. 

Patienterna var Rädda att bli lämnade 

ensamma, de föredrog att ligga på en brits 

ute i korridoren. Önskade att ha tillgivna 

relationer med sköterskepersonal. Ville bli 

respekterade och accepterade. Brist av 

information resulterade i att man kände sig 

mindre delaktig. 

Grad 1 

Nyström, 

Dahlberg & 

Carlsson 

(2003) 

Sverige  

 

Att analysera 

och beskriva 

icke vårdande 

möten på 

akutmottagning

en 

Livsvärldshermeneuti

sk forsknings design. 

intervjuer användes 

som 

datainsamlingsmetod 

Urval 9 sköterskor. 

(6RN, 3 staff) 8 var 

kvinnor 1 man 

(Staff).9 Patienter. 

52-88år. 

Hermeneutisk 

analysmetod  

Tema1: Sköterska - patient mötet. 

Mycket patientperspektiv. 

Tema2: Meningen med sjuksköterska 

patientmötet är underordnat vikten av 

sammansatta scheman och praktiska 

interventioner.  

Tema3: Sjuksköterske-patient mötet är 

dominerat av sköterskans önskan om 

”Good” patienter. 

Tema4: Kvalitén på sköterska -patient 

mötet varierar beroende på vilken 

sköterska som arbetar. 

 

Grad 1 
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Författare, 

År, Land 

Syfte Metod & Urval Analys Resultat Vetensk

aplighet 

Olofsson, 

Carlström & 

Bäck-

Pettersson. 

(2012) 

Sverige 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva och 

undersöka en 

grupp kronsikt 

sjuka äldre 

patienter under 

deras triage 

möte och 

efterföljande 

vistelse på 

akutmottagning

en 

Induktiv kvalitativ 

ansats med en 

fenomenologisk 

metod. 14 personer 

valdes ut 5 män och 9 

kvinnor i åldrar 

mellan 71 och 90 år.  

 

Datainsamling 

genomfördes med 

intervjuer ”open 

ended”  

med en inledande 

fråga där deltagarna 

bads berätta om sin 

upplevelse på 

akutmottagningen. 

Fenomenologisk 

analysmetod  

Patientens första mottagande på 

akutmottagningen av Triage-

sjuksköterskan ansågs som positivt, 

Sjuksköterskan visade ett genuint intresse 

för patienten med bra presentation och 

inbjudande till en dialog, vilket gjorde att 

patienterna kände sig uppskattade. Vilket 

hjälpte till att bygga en bra patientrelation.  

 

Efter triage upplevade patienterna en brist 

på intresse och likgiltighet från 

sjuksköterskan, utanförskap upplevdes av 

många patienter. En del kände sig som en 

börda för sjuksköterskan samt ignorerade 

eller i vägen.   

Grad 1 

Wiman, 

Wikblad &  

Idvall 

(2006) 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

utforska trauma 

patienters 

uppfattning av 

det första mötet 

med 

traumateamet 

En kvalitativ induktiv 

design användes med 

semi-konstruerade 

intervjuer, antal 

deltagare, 23st 12 

män 11 kvinnor. 

Mellan 19 till 71 år.   

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet identifierade tre olika teman.  

det Instrumentala, de uppmärksamma och 

det obekräftade läget. där patienten blev 

undersökt, sedan uppmärksammad och till 

sist lämna ensam utan att få svar på sina 

frågor. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

25 
 

Bilaga 2. Kvalitativ bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning      

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter som genomgått     

hysterektomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning      

(redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av      

egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

       
 

 

 

 

 

Total poäng (max 48 45 p) p p p p 
p 

Grad I: 80 % % 
Grad II: 70 % Grad 
Grad III: 60 % 

Titel 
Författare 
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Bilaga 3. Kvantitativ bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel 

Välskriv

en 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

 Metodbeskrivning      

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

 Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

 Patienter som genomgått     

hysterektomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

 Bortfall med betydelse för resultatet 

 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

     

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

 Frågeställning besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning      

 (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys      

 (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av      

egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

 Överenstämmelse med resultat     

 (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

             
     Titel_____________________________________________________________________ 

      Författare_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Total poäng (max 47 44p) p p p p 
p 

Grad I: 80 % % 
Grad II: 70 % Grad 
Grad III: 60 % 


