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Abstrakt 
Introduktion/bakgrund Den akuta sjukvården har en stor central betydelse inom 

sjukhusvården. På akutmottagningen varierar sjukdomstillstånden och inskrivningen av 

patienter sker oplanerat. Sjuksköterskan har en del av ansvaret för att vården upprätthåller 

en hög kvalité. Syftet var att belysa patienters vårdupplevelse på en akutmottagning. Metod 

metoden som användes i denna studie var en litteraturöversikt med 4 kvalitativa samt 12 

kvantitativa artiklar. Artikelgranskning utfördes enligt SBUs granskningsmallar. Resultat  i 

denna litteraturöversikt visade det att patienters vårdupplevelse på akutmottagningen var 

av både av positiv och negativ karaktär. De subkategorier som framkom var; gott 

bemötande/utanförskap, godtagbar väntetid/lång väntetid, tilltalande miljö/opersonlig miljö, 

bristande information samt skillnader i bemötandet mellan yrkesprofessionerna. Patienterna 

upplevde att ett varsamt bemötande av sjuksköterskan ökade tillfredsställelsen av vården 

och att delaktighet var en förutsättning för en positiv vårdupplevelse. Bristande information 

angående väntetider upplevdes negativt. Diskussion Ett gott bemötande från 

sjukvårdspersonal har en positiv påverkan på patienttillfredställelsen. Sjuksköterskan bör 

vara medveten att om patienten får möjlighet att vara delaktig i sin egen vård kan detta bidra 

till  en positiv vårdupplevelse. Slutsats sjuksköterskan bör vara lyhörd för vilket 

informationsbehov patienten har samt vara respektfull. Mer kvalitativ forskning är 

nödvändig för att få en helhetsbild av patienters vårdupplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: akutmottagning, litteraturöversikt, patient tillfredställelse, vårdupplevelse. 
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Bakgrund 

Patienter upplever ofta att de blir objektifierade inom sjukvården, speciellt i akuta 

situationer. Detta beror enligt Maben, Adams, Peccei, Murrels och Robert (2012) på att 

patienter upplever att sjukvårdpersonal ser ”över huvudet” på dem. Inom akutsjukvården 

måste sjukvårdspersonal fatta snabba beslut som är väl grundade och hänsynsfull till 

patientens unika situation. Om det är möjligt ska den akuta vården planeras och genomföras 

i samråd med patienten (Wikström, 2012, s.17,19,22). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

sjukvården bedrivas så den uppfyller de krav som finns för en god vård. Med detta menas 

att vården bör bygga på respekt för patientens självbestämmande, integritet samt främja en 

god relation mellan patient och sjuksköterska. Vården ska planeras i samråd med patienten 

(HSL,1982: 763, 2a §). 

Patienters tillgång till information och en god kommunikation med sjukvårdspersonalen, 

bidrar enligt Kirkevolds beskrivning av Travelbees omvårdnadsteori, till bättre 

förutsättningar för en god vård. En god kommunikation kan bidra till en förbättrad 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten, detta kan också bidra till att 

patienter upplever en högre tillfredställelse med vården (Kirkevold, 2000, s.136). 

Sjuksköterskan och vården på akutmottagningen  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

ges företräde till vården (HSL, 1982:763, 2 §). Triage är idag ett inarbetat begrepp inom 

svensk akutsjukvård. Detta betyder ”att välja ut” och begreppet kommer från franskan 

”trier” (Wikström, 2012, s. 24). Triage är en metod för sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

för att kunna genomföra en medicinsk prioriteringsbedömning av patienterna (Nyström, 

2003, s.35-36). Syftet med detta arbetssätt är att göra en första sortering så att patienten får 

rätt behandling och för att kunna förkorta handläggningstiden.  Alla patienter behöver inte 

träffa en läkare, patienter med mindre akuta åkommor kan få tillräcklig hjälp av 

sjuksköterskan (Wikström, 2012, s. 24). 
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Sjuksköterskan som arbetar inom akutsjukvård bör arbeta efter beprövad erfarenhet och ha 

ett yrkeskunnande som kan ge patienter en sakkunning och omsorgsfull vård. 

Sjuksköterskan bör ha en överblick och kontroll över de patienter hon ansvarar för, detta för 

att snabbt kunna upptäcka försämring i patienternas tillstånd. I första hand vid det akuta 

omhändertagandet utförs endast de nödvändiga åtgärderna för att stabilisera 

sjukdomsförloppet, detta bidrar till att det ibland upplevs som en omöjlighet av 

sjuksköterskan att sitta ner och samtala med patienten (Wikström, 2012, s. 15, 18). Enligt 

Nyström (2003, s.221) är de mellanmänskliga mötena korta inom den akuta sjukvården. 

Detta betyder inte att patienters behov av en etablerad vårdrelation med sjuksköterskan är 

nödvändig för patienters upplevda trygghet och en god vård ska kunna bedrivas. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig för patientens möjlighet att 

delta i sin egen vård. Patienter är ofta stressade och befinner sig i en chockfas i samband med 

en akut situation, därför kan det vara viktigt att de får upprepande och lättbegriplig 

information. Det är viktigt att vårdpersonal beaktar att patienten beskriver sin upplevelse av 

symtomen utifrån sin egen verklighet(Wikström, 2012, s.17,19,22). Informationen patienten 

erhåller bör vara anpassad efter patientens kunskap, situation och behov. Sådan information 

ökar patienternas möjlighet till delaktighet(Eldh, 2009, s.55). 

Patienters tillfredställelse med vården  

Vårdpersonal kan genom att arbeta för att uppnå förståelse för patientens unika behov, bidra 

till etablering av en gemensam förståelse med patienten. Detta är önskvärt då patienten 

befinner sig i ett underläge inom vården i ett maktperspektiv, på grund av att de är i behov 

av hjälp. En gemensam förståelse kan motverka att patienten inte upplever sig sedd 

(Vinthagen, 2007, s.62). Detta gör att patienter upplever en större bekräftelse och därmed 

trygghet i omvårdnaden som är gynnsamt för tillfrisknandet. (Enqvist, 2007, s.410). 

Travelbee menar att alla patienter är unika individer som är oersättliga. Alla patienter har 

egna upplevelser och erfarenheter av vården (Kirkevold, 2000, s.130-132). 

Många patienter är tillfredställda med den vård de mottog på vårdavdelningar. En del 

patienter upplevde att de under sjukhusvistelsen blev bemötta på ett respektlöst sätt och var 

därför mindre tillfredställda med deras upplevelse av vården de mottog (Maben et.al, 2012 & 
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Findik, Unsar och Sut, 2010). Faktorer som ökade tillfredställelsen av vården hos patienter 

var bland annat vårdform, kön, inkomst samt patientens kunskap (Findik, Unsar & Sut, 

2010) . Enligt Ferguson, Ward, Card, Sheppard och McMurtry (2013) studie upplever 

manliga patienter en större tillfredställelse med vården på en vårdavdelning än kvinnliga 

patienter. I studien framkommer det också att patienters tillfredställelse av vårdupplevelsen  

påverkades bland annat av vårdpersonalens bemötande och tillgång till information från 

vårdpersonal. 

Sjuksköterskans förhållningssätt  

Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt och är enligt lag ansvarig 

för den vård patienter erhåller av sjuksköterskan. Sjuksköterskor förväntas att kontinuerligt 

uppdatera sig inom omvårdnadstekniker för att öka sin yrkesprofessionalitet och praktiska 

färdigheter (Haavardsholm och Nåden, 2009). Sjuksköterskan bör arbeta på ett sätt som 

främjar att patienten känner sig sedd, genom att bland annat lyssna på patienten (Enqvist, 

2007, s.410). Detta stödjs av Kirkevolds (2000, s. 130-132) beskrivning av Travelbees 

omvårdnadsteori där det framkommer att sjuksköterskan bör värna om den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Denna relation kan göra 

det möjligt för sjuksköterskan att få en större förståelse för den omvårdnad patienten bör 

erhålla. 

Problemformulering 

Vården på en akutmottagning kan variera utifrån intaget av olika patientfall. Patienternas 

tillstånd kan variera och vara mer eller mindre akuta. Det är betydelsefullt att det finns goda 

förutsättningar för att en god vård kan bedrivas och att som sjuksköterska sträva efter att 

erhålla en helhetsbild av patientens vårdupplevelse. Genom att skapa en överblick över hur 

patienter upplever vården på en akutmottagning kan sjuksköterskan använda sig av denna 

kunskap för att kunna öka förutsättningarna för en positiv vårdupplevelse hos patienter. 

Större kunskap hos vårdpersonal inom området kan bidra till en större helhetsbild av 

patienternas vårdupplevelse. Detta kan bidra till möjlighet för förbättringar för patienters 

tillfredställelse av sjukvården. 
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Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters vårdupplevelse på en 

akutmottagning. 

Metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt. Detta innebär att kunskapsläget inom det undersökta 

området har kartlagts genom en bred sökning, analys samt sammanställning av 

vetenskapliga artiklar (Jfr Segesten, 2012, s.100). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes vid datainsamlingen var; vuxna personer över 18 år, 

artiklar som är vetenskapliga godkända, artiklar skrivna på engelska eller svenska, har 

publiceringsdatum senast år 2009, beskriva patientens upplevelse, undersökning baserad på 

akutmottagningen. Exklusionskriterierna som användes var: specifika sjukdomstillstånd med 

svårigheter att uttrycka sig som inte kan generaliseras till syftet, vård före eller efter 

akutmottagningen, Barn under 18 år, sjuksköterskans upplevelse samt närståendes 

upplevelser. 

Litteratursökning 

Datainsamling till litteraturöversikten genomfördes med sökningar på de 

omvårdnadsbaserade databaserna; PubMed, Cinahl och PsycInfo. Annan relevant data 

insamlades via manuell sökning. Sökningen utfördes intialt med fritextsökning, därefter 

gjordes en ny sökning med MeSH-termer eller så kallade ämnesord. Dessa valdes ut genom 

relevans mot syftet. MeSH; Emergency service hospital, emergency service, patient 

satisfaction, patient participation, patient relation nurse, adult.  

Sökningen utfördes under januari och februari år 2014 och presenteras i tabell 1. En artikel 

tillkom via manuell sökning via referenslistor till de inkluderade artiklarna. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. Databaser, sökord antal träffar och urval. 

Sökningen utförd under perioden 28/1 – 11/2 2014. 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4  

Urval  

5 

Avgräns- 

ningar 

PubMed Patient satisfaction 

(MeSH) AND 

Emergency service 

hospital (MeSH) 

173 173 22 6 6 4 

5 ** 

5 years 

19+ 

Humans 

English 

PubMed Emergency service 

hospital (MesH) 

AND Patient- nurse 

relations AND 

Patient satisfaction 

(MesH) 

9 9 8 1 1 0 5 years 

19 +  

Humans 

English 

PubMed Emergency Service 

hospital (MesH) 

AND patient- nurse 

relations 

37 37 8 4 4 1 

2 ** 

5 years 

19 +  

Humans 

English 

Cinahl Emergency service 

AND Patient 

service 

18 18 2 1 1 0 5 years 

All adult  

Humans  

English 

Cinahl Consumer patient 

AND Emergency 

service 

16 16 4 1 1 1 

1 ** 

5 years 

All adult  

Humans  

English 

PsycInfo The patient 

experience in 

emergency 

departments 

10 10 2 2 2 2 5 years 

18+ 

Humans 

English 

Sweden 

PsycInfo The patient 

experience in 

emergency 

departments AND 

satisfaction 

14 14 3 3 2 1 

 

5 years 

18+ 

Humans 

English 

Sweden 

PubMed Emergency Service 

hospital (MesH) 

AND adult (MesH) 

AND Patient 

participation 

(MesH) 

20 20 6 6 2 0 Humans 

5 years 

PubMed Emergency service 

(MesH) AND adult 

(MesH) AND 

Patient relations, 

nurse (MesH)  

40 40 5 1 1 1 

2 ** 

5 years  

Humans 

English 

Cinahl Emergency service 

(Headings) AND 

patient experience 

AND patient 

satisfaction 

12 12 4 1 1 1 

2 ** 

5 years 

All adult  

Humans  

English 

Cinahl Emergency service 

(Headings) AND 

adult AND patient 

satisfaction 

87 87 13 3 3 2 

3 ** 

Humans  

5 years 

PubMed Patient satsisfaction 

(MeSH) AND 

172 172 15 4 4 0 

4 ** 

5 years 

Humans 
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emergency service 

hospital (MeSH) 

and adult (MeSH) 

English 

PubMed Emergency service 

hospital (MeSH) 

AND Sweden AND 

patient experience 

8 8 2 1 1 1 5 years 

Humans 

English 

Pubmed Patient satisfaction 

(MeSH) AND 

Emergency service 

hospital (MeSH) 

AND patient 

perception 

16 16 6 1 1 1 5 years 

Humans 

English 

19+ 

Urval 1: antal lästa titlar, urval 2: antal lästa abstrakt, urval 3: antal lästa artiklar, urval 4: 

antal granskade artiklar för vetenskaplig kvalité, urval 5: antal inkluderade artiklar 

** - dubletter. 

Urval och granskning 

De utvalda artiklarna som presenteras i resultatdelen är granskade med granskningsmallar 

för kvalité av kvalitativ och kvantitativ forskning (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], u.å). De vetenskapliga artiklarna som bedömdes till en hög- respektive 

medel kvalité samt grad ett eller grad två inkluderades. Artiklarnas kvalité granskades 

enskilt av båda författarna för att sedan jämföras med varandra. Jämförelse mellan 

författarnas kvalitetsbedömningar av artiklarna utfördes för att minska risken för att 

förförståelsen skulle ha en påverkan på kvalitén i resultatet. Granskade artiklar som 

inkluderades kontrollerades på Ulrichweb.com för att försäkra om tidskrifterna var 

vetenskapligt granskade. Dubbletter av artiklar som påträffades i urvalsprocessen räknades 

med en gång. Därefter sammanställdes huvudfynden i de inkluderade artiklarna i en tabell, 

se bilaga nr 1.  

Analys 

Analysen inleddes med upprepande läsning av artiklarna för att få en helhetsbild av 

innehållet följt av en numrering av resultat från respektive artikel. Huvudfynden i 

artiklarnas resultat identifierades och sorterades sedan in under likheter och olikheter. 

Därefter fortsatte analysen med att sortera de områden av resultaten som innehöll samma 

sak under lämpliga subkategorier som sedan skapade kategorier enligt tabell 2 (Jfr Polit och 

Beck, 2012, s.105). 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie togs det hänsyn till etiska resonemang, inkluderade endast 

vetenskapliga artiklar som antingen redogjorde för etiskt resonemang, blivit godkänd av en 

etisk kommitté eller att det fanns etiska krav från den publicerande tidskriften.  

Alla artiklar som motsvarat litteraturöversiktens syfte har redovisats samt kommer att 

arkiveras på ett säkert sätt i tio år. I resultatet har alla artiklars resultat redovisats oavsett om 

de stödjer respektive inte stöder hypotesen (Jfr. Forsberg& Wengström, 2008, s. 77). 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Av dessa var fyra 

kvalitativa och 12 kvantitativa. Studierna genomfördes i följande länder; Sverige, Spanien, 

Taiwan, Irland, USA samt Australien.  

Positiv vårdupplevelse 

Gott bemötande 

Ett omtänksamt bemötande av sjuksköterskan hade en positiv påverkan på relationen till 

patienten enligt en intervju studie av Dahlen, Westin och Adolfsson som belyste lägre 

prioriterade patienters upplevelser av väntetiden på akutmottagningen. Ett omtänksamt 

bemötande innebar bland annat att patienterna blev bekräftade av sjuksköterskan, att 

sjuksköterskan visade engagemang i patienten och att sjuksköterskan fanns tillgänglig för 

Kategorier Subkategorier 

Positiv vårdupplevelse Gott bemötande 

Godtagbar väntetid 

Tilltalande miljö 

Negativ vårdupplevelse Utanförskap 

Långa väntetider 

Opersonlig miljö 

Bristande information 

Skillnader i bemötande mellan yrkesprofessionerna 
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patienten (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Av Göransson och von Rosen (2009)  studie 

som baserades på en enkät belyste patienters erfarenhet i samband med triagering där det 

framkom att patienter upplevde en tillfredställelse med vården och bemötandet på 

akutmottagningen.  

I en interventionsstudie av McCarthy et. al (2011) undersöktes hur patienters tillfredställelse 

påverkades utifrån den information patienterna mottog angående den förväntade vården. 

Resultatet visade att ett bra mottagande kan öka tillfredställelsen hos patienterna. Av Rega 

et. al (2012) interventionsstudie med syftet att undersöka patienttillfredställelsen på 

akutmottagninge framkom att patienter uppskattar sjukvårdpersonalen på grund av att de 

upplevdes som snälla, lyhörda och hjälpsamma. I en studie kring triagering studerades 

patienters uppfattning av Möller, Fridlund och Göransson (2010) framkom det att ett 

hänsynsfullt bemötande gav ett större lugn hos patienter. Med ett hänsynsfullt bemötande 

innebär det att patienterna upplevde en trygghet i samband med omhändertagandet vid 

triagering. Personalen uppfattades av patienterna som omsorgsfulla, omtänksamma och 

lugna i deras arbetssätt, detta bidrog till att patienter upplevde sig bättre bemötta. 

I Rega et.al (2012) studie framkom det att patienter uppskattade att sjukvårdspersonal var 

snäll, lyhörd och hjälpsam. I en observationsstudie av Liu et. al (2010) undersöktes hurvida 

patienters lojalitet påverkades av sjukvårdspersonalens bemötande. Det som framkom var 

att ett varsamt bemötande från vårdpersonalens sida har en positiv effekt på patienternas 

upplevelse av sjukhusvistelsen. 

I Wiman, Wikblad och Idvall (2007) intervjustudie studerades patienters uppfattningar av 

mötet med traumateamet framkom det att en god kommunikation mellan sjuksköterskan 

och patienten bidrog till en större upplevd trygghet hos patienten. 

Enligt Liu et.al (2010) studie framkom att tillräcklig och begriplig information från 

vårdpersonal bidrog till en positiv upplevelse hos patienter på akutmottagningen. I en 

intervjustudie av Frank, Asp och Dahlberg (2009) var syftet att belysa patienters 

uppfattningar angående patientdelaktighet framkom det att om sjukvårdspersonal visade 

engagemang i patienten och gav tillräcklig information ökade möjligheten till en 

patientdelaktighet. I Frank, Fridlund, Baigi & Asp (2010) studie var syftet att utvärdera 
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patientdelaktigheten på akutmottagningen utifrån ett patientperspektiv visades det att för en 

god patientdelaktighet skulle kunna etableras krävdes tid, respekt och information till 

patienten. Studien visade också att yngre patienter var mer benägna att delta i sin egen vård. 

Godtagbar väntetid 

Väntetiden hade en betydelse för patienters upplevelse av vården, beroende på hur lång den 

var. En reducerad väntetid ökade patienttillfredställelsen (Liu et.al, 2010). I Forrestal et.al 

(2013) intervjustudie var syftet att jämföra tillfredställelsen mellan patienter på olika 

kirurgavdelningar med patienter på en akutmottagning samt om väntetiden skiljde sig 

mellan avdelningarna. I studien framkom det att väntetiden på akutmottagningen var 

längre. Denna studie visade att 46 % av patienterna på akutmottagningen var tillfredställda 

med vården de mottog.  

Tilltalande miljö 

Patienters upplevelse av trygghet ökade om de fick tillgång till avskildhet genom att bland 

annat få tillgång till ett eget utrymme med sjuksköterskan(Rega et. al, 2012). I en studie av 

Lin och Lin (2010) som baserades på frågeformulär var syftet att identifiera patienters 

uppfattningar av deras egen integritet samt om integriteten var associerad med patienters 

tillfredställelse av vården på en akutmottagning. I denna studie framkom det att 75 % av 

patienterna uppskattade avskildhet för att värna om sin integritet i samband med vården på 

akutmottagningen. I en interventionstudie av Lin et.al (2013) undersöktes patienters 

tillfredställelse med vården på en akutmottagning i relation med interventionen. 

Interventionen syftade till att utveckla ett etiskt klimat. I studien framkom det att om miljön 

anpassades till en mer behaglig miljö för patienterna bidrog det till att patienterna upplevde 

att tillfredställelsen med vården på akutmottagningen ökade. 

 Enligt Möller et.al (2010) studie framkom det att en del patienter upplevde att miljön på 

akutmottagningen var en bekväm och lugn plats. I Walsh och Knott (2010) 

observationsstudie var syftet att identifiera vilka miljöfaktorer som var associerade med 

patienters tillfredställelse på en akutmottagning. I studien visades det att patienters 

upplevelse av vårdtillfredställselsen med miljön ökade vid en god kommunikation med 

vårdpersonal och närstående. Andra viktiga faktorer för en god tillfredställse var renlighet 
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på akutmottagningen samt att patienter upplevde en trygghet. Mindre betydelsefulla 

faktorer var belysning, matkvalité, personalklädsel samt tillgång till underhållning. Patienter 

som vistades på akutmottagningen längre än åtta timmar upplevde att en miljö med en lägre 

volym var en viktig faktor för tillfredställelsen av vården.  

Negativ vårdupplevelse 

Utanförskap 

I Dahlen, Westin och Adolfsson (2012) studie framkom att ett respektlöst bemötande av 

sjuksköterskan kunde bidra till en frustation och en upplevd maktlöshet hos patienter. Ett 

respektlöst bemötande innebär bland annat att patienter upplevde sig nonchalant bemötta, 

blottade och osynliga för vårdpersonalen på grund av att de inte togs på allvar. Patienterna 

upplevde sig maktlösa vid ett respektlöst bemötande. Patienter som hade lägre prioritet 

utifrån triage upplevde att sjuksköterskan inte gav dem tillräckligt med uppmärksamhet, 

vilket bidrog till att patienter upplevde att de inte kunde förmedla sig samt en oro över att 

att de uppfattades som en börda. 

I Möller et. al (2010) studie framkom att det första mötet har en betydelse för patienters 

framtida uppfattning av vården. Ett dåligt bemötade av sjuksköterskan kunde bidra till att 

patienter upplevde sig bortglömda. I Dahlen et. al (2012) studie framkom att många patienter 

kände sig kränkta på grund av att vården inte motsvarade det dem hade förväntat sig. En 

del patienter upplevde frustation över att de inte fick tillräcklig assistans av personalen. 

Enligt Wiman et. Al (2007) studie visades det att patienter som var mindre prioriterade av 

akut hjälp kunde uppleva skam i samband med delaktighet i sin egen vård på grund av att 

patienterna upplevde att deltagandet upptog personalens tid från andra patienter. 

Av Dahlen et. al (2012) studie framkom det att om patienter upplevde svårigheter i 

kommunikationen med sjukvårdspersonalen, kunde det bidra till att patienter kände sig 

mindre bekräftade. Enligt Wiman et.al (2007) studie framkom att patienter upplevde sig 

övergivna och obetydliga om de inte fick sina frågor besvarade av vårdpersonalen. Av Frank 

et.al (2009) studie framkom att patienter upplevde frustation på grund av dålig 

kommunikation med vårdpersonal. Den dåliga kommunikationen bidrog till att patienter 

behövde uppmärksamma sjukvårdspersonalen mer för att få hjälp med sin ohälsa. 
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Långa väntetider 

En lång väntetid bidrog till upplevelse av ensamhet, hopplöshet samt övergivenhet hos 

patienter.  Patienter upplevde att det var bristande information på akutmottagningen. 

Informationsutbytet på akutmottagningen var bristfällig gällande triage, den förväntade 

väntetiden samt eventuella förseningar (Möller et. al, 2010). Av McCarthy et. al (2011) studie 

framkom att en bristande information angående väntetid skapade ett missnöje hos patienter. 

I studien av Göransson et. al (2010) framkom det att en del patienter upplevde att väntetiden 

på akutmottagningen var godtagbar, medan en större andel upplevde att den var för lång. 

Av Dahlen et.al (2012) studie framkom det att lägre prioriterade patienter upplevde att de 

fick vänta onödigt länge på grund av den långa väntetiden. Enligt Walsh och Knott (2010) 

studie framkom det att en sjukhusvistelse som var längre än åtta timmar bidrog till en 

minskad tillfredställelse av vården hos patienter på en akutmottagning.  

Opersonlig miljö 

Enligt Möller et.al (2010) studie framkom det att patienter hade en splittrad uppfattning 

angående miljön på akutmottagningen. En del patienter upplevde att omgivningen påminde 

om ett kontor och var trist, de önskade att att miljön var mer hemtrevlig. Andra patienter 

upplevde att miljön var irrelevant och uttryckte istället vikten av att få hjälp med sin ohälsa. 

Av McCarthy et.al (2011) studie visades det att bekvämligheten i väntrummet på 

akutmottagningen var minst tillfredställande hos patienter.  

Bristande information 

I Göransson och von Rosen (2009) studie framkom att patienter inte mottog tillräckligt med 

information och var rädda att fråga efter mer. Få patienter på akutmottagningen upplevde 

att de fick information angående den förväntade väntetiden. I Möller et. al (2010) studie 

framkom det att patienter undvek att ställa frågor angående sin hälsa, eftersom de var rädda 

att detta kunde uppfattas som kritik och därmed hamna i en utsatt position som kunde 

upplevas störande av vårdpersonal. Av Lin och Lin (2010) studie framkom det att ett 

oprofessionellt handhavande av patientinformation bidrog till att patienter var rädda att 

deras integritet skulle bli kränkt. Detta resulterade i att patienter uteslöt en del information 

som kunde vara viktig för vården. Enligt Wiman et.al (2007) studie påvisades att bristande 



16 
 

information i samband med utskrivning bidrog till att patienter upplevde sig besvikna samt 

missnöjda med vården. Av Dahlen et.al (2012) studie framkom att en bristande information i 

samband med dokumentation angående eventuell ohälsa gav osäkerhet samt stress hos en 

del patienter.  

I Ekwall och Davis (2009) studie som grundades på ett frågeformulär var syftet att jämföra 

skillnader i patienters tillfredställelse på en vårdavdelning jämfört med en akutmottagning. I 

studien visades det att patienter på en akutmottagning upplevde en mindre tillfredställelse 

av vården angående personalens kunskap samt informationsgivning till exempel att 

sjuksköterskan informerar om vilka symtom patienten borde vara uppmärksam på samt 

information om planerad behandling. 

Skillnader i  bemötande mellan yrkesprofessionerna 

I en studie som baserades på frågeformulär av Berg, Spaeth, Sook, Burdsal och Lippoldt 

(2012) utvärderades en modell för att öka patienttillfredställelsen. Detta utfördes genom att  

undersöka relationen mellan den mellanmänskliga- och den tekniska vården. I studien 

framkom det att patienter var mer tillfredställda med omvårdnadspersonalen och 

sjuksköterskan än med den medicinska personalen angående vården de mottog på en 

akutmottagning. I Jennings, Lee, Chao och Keating (2009) studie som baserades på enkäter 

undersöktes hurvida patienters tillfredställelse av vården på en akutmottagning påverkades 

av att bli vårdad av en sjuksköterska eller en läkare framkom att patienter upplever det 

lättare att kommunicera samt upplevde mindre oro tillsammans med sjuksköterskan. 

Patienter upplevde att de fick mer tid med sjuksköterskan och kände sig dessutom mer 

trygg. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Data som motsvarade syftet insamlades från kvalitativ samt kvantitativ forskning och de 

sökord som användes var relevanta till syftet. Sökordet Sweden användes för intresse av 

svensk forskning. Vissa artiklar beskriver inget etiskt resonemang, detta har vägts upp med 

en kontroll av etiska principer i de tidskrifter där artiklarna har publicerats (Jfr. Wallengren 
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& Henricsson, 2012, s.492-493). I samband med granskning av artiklarna hanterade 

författarna sin förförståelse genom att först skapa en egen uppfattning angående 

artikelkvalitén och därefter skedde en jämförelse av granskningarna. Detta kan ha stärkt 

trovärdigheten i litteraturstudien. De inkluderade artiklarna skulle vara maximalt fem år 

gamla för att presentera den nyaste forskningen. Resultatet är till största del baserat på 

kvantitativa artiklar, vilket var förvånande utifrån vårt syfte som var att beskriva 

upplevelsen. Detta kan tyda på att det inte utförts tillräcklig kvalitativ forskning inom 

området. På grund av det begränsade antalet kvalitativa studier inkluderades en kvalitativ 

studie från 2007 hittades via manuell sökning. Möjlighet att tillämpa resultatet till liknande 

kontext bedöms som möjlig på grund av att de flesta artiklarna är från länder där sjukvården 

antas vara likvärdig. Två artiklar var från Taiwan vilket kan inverka på tillämpningen på 

grund av skillnader i samhällsmässiga och kulturella aspekter. På grund av det finns mycket 

forskning inom detta ämne blev det en bred sökning som resulterade i att många artiklar 

exkluderades efter granskning och många av de exkluderade artiklarna passade inte 

gentemot inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt. En styrka i denna 

litteraturöversikt är att det kan vara tillämpbart inom Sverige och liknande kontext på grund 

av att sju artiklar härstammar från Sverige samt nio artiklar från andra  länder med  

eventuellt liknade socioekonomisk och kulturell bakgrund.  Andra styrkor är att resultatet 

baserades på totalt 16 artiklar med den senaste forskningen.  En svaghet med denna 

litteraturöversikt är att det kan finnas svårigheter att dra slutsatser ifrån de kvalitativa 

artiklarnas resultat som inkluderades på grund av att patienters vårdupplevelser är 

individuella, för att kunna göra förändringar på akutmottagningen. 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt syftade till att belysa patienters vårdupplevelse på en 

akutmottagning. Det som visades av resultatet i denna litteraturöversikt var att patienters 

vårdupplevelse på akutmottagningen kunde vara både av positiv respektive negativ 

karaktär. De subkategorier som framkom var; gott bemötande/utanförskap, godtagbar 

väntetid/lång väntetid, tilltalande miljö/opersonlig miljö, bristande information samt 

skillnader i bemötandet mellan yrkesprofessionerna. Patienterna upplevde oro över att 

upplevas som en börda för vårdpersonalen som inte hade tid för dem, detta tillsammans 
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med långa väntetider bidrog till en lägre vårdkvalité. Patientdelaktigheten och ett 

respektfullt bemötande av patienten var faktorer som sjuksköterskan bör vara medveten om 

för att påverka tillfredställelsen med vårdkvalitén på akutmottagningen. 

Det första mötet med vårdpersonalen är avgörande för etablering av en god relation mellan 

patienten och sjuksköterskan. Om sjuksköterskan har ett dåligt bemötande mot patienten i 

samband med det första mötet kan det resultera i att patienter upplever ett missnöje med 

vården samt skapa negativa förutfattade meningar för den framtida vården. Negativa 

förutfattade meningar hos en patient kan påverka vårdupplevelsen negativt. Detta innebär 

att sjuksköterskan bör vara medveten om vikten av det första mötet med patienten, att vara 

bekräftande och därmed visa respekt för patienten. Detta påvisas i Wright,Causey och 

Dienemann (2013) studie som utfördes på en akutmottagning med fokus på sjuksköterskan, 

där det framkom att patienter upplevde sig väl omhändertagna, trygga samt lugna när de 

blev bemötta på ett vänligt sätt.  

 Av Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) studie som gjordes på flera vårdavdelningar beskrev 

faktorer som ökar patienters upplevelse av delaktighet i vården, dessa var; tillräcklig 

information, beslutsfattande grundat på patienters kunskap, avgörande vilken vård som är 

nödvändig enligt patienten samt motivering till egenvård. Andra faktorer var; då patienter 

upplevde sig respekterade genom att bli betraktade som individer samt möjligheten till 

delaktighet vid planering av deras vård. Faktorer som påverkade patientdelaktigheten 

negativt var; brist på erhållen kunskap, bristande respekt från vårdpersonal samt passivitet 

hos patienten.I studien av Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2012) framkom att 

bemötandet upplevdes positivt när vårdpersonal bekräftade patienter och deras närstående. 

Detta kunde vårdpersonal göra genom att involvera båda parterna att delta i patientens 

vård. Ett bra bemötande kan ses som en bra förutsättning för att skapa en god relation 

mellan patient och sjuksköterska. Eftersom alla patienters upplevelser är unika bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till det mellanmänskliga fenomenet som uppstår vid 

omvårdnaden, för att få en uppfattning av vården och genom detta förbättra den. Enligt 

Kirkevold (2000, s.140-141) tolkning av Travelbees omvårdnadsteori är det ömsesidiga 

förtroendet mellan sjuksköterska och patient viktigt för att tillgodose patientens 
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omvårdnadsbehov. Det är sjuksköterskans ansvar att ta intiativ för att skapa en 

mellanmänsklig relation med patienten.  

Det är viktigt att patienter blir bekräftade för att undvika att patienter inte upplever sig 

delaktiga i sin egen vård. Eftersom sjuksköterskan på akutmottagningen ofta arbetar i ett 

stressigt arbetsklimat kan patienternas upplevelse av bekräftelse minska. I denna 

litteraturöversikt framkom det att patienter upplevde en mindre oro samt att de fick 

tillräckligt med tid att samtala med sjuksköterskan. En dålig kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten kunde leda till att patienter upplevde sig bortglömda. I 

Andersson et.al (2012) studie visades det att sjukvårdspersonal borde vara medvetna om att 

både verbal och icke verbal kommunikation är viktigt, till exempel genom att sitta bredvid 

patienten vid samtal för att inge trygghet. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

kroppsspråket ibland kan avslöja ett underliggande budskap. Ett vänligt tonfall kombinerat 

med bristande fokus på patienten kan skapa förvirring på grund av dubbla budskap.  

Av Slatore et.al (2012) studie som utfördes på en intensivvårdsavdelning är sjuksköterskor 

duktiga på att tillämpa allmän kommunikation med patienterna angående bland annat 

patientens barn och karriär. Sjuksköterskor är duktiga på att tillämpa icke-verbal 

kommunikation och förhåller sig mellan en informell eller familjär kommunikation. 

Informationen sjuksköterskor ger brister ofta i samband med behandling och 

patientutbildningen. Detta leder till att patienter får en dålig grundkunskap och förståelse 

för sitt tillstånd och blir därför begränsade i deltagandet av sin egen vård. Trots detta är 

sjuksköterskor duktiga på att engagera patienter till deltagande i sin egen vård. I studier 

utförda med perspektiv på sjuksköterskan på akutmottagningen framkom att sjuksköterskor 

på akutmottagningen var duktiga på att uppfatta när patienter var i behov av 

kommunikation och information om vilka behandlingar som utfördes. Dessutom visades att 

patienterna belyste betydelsen av att sjuksköterskan talade med en lugn röst och inte drog 

förhastade slutsatser. Av Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009) och Nilsen, Sereika och 

Happ (2013) studier framkom det att sjuksköterskan var duktig på att kommunicera med 

patienter. I Andersson et. al (2012) studie framkom det att sjukvårdspersonal upplevde att 

det var viktigt att informera patienter angående den förväntade väntetiden för att på så vis 

kunna reducera frustationen hos patienterna.  Det kan anses vara viktigt att sjuksköterskan 
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försäkrar sig samt följer upp att patienten har förstått informationen och inte har några fler 

funderingar angående sitt tillstånd. Detta påvisades också i Perez-Carceles, Gironda, Osuna, 

Falcon och Luna (2010) studie där det framkom att patienter upplevde att de inte hade 

förstått informationen från akutmottagningen när de hade kommit hem. Patienter blev mer 

tillfredställda då de upplevde att de hade fått tillräckligt med information. Enligt 

patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- 

och sjukvård. Vården ska utformas i samråd med patienten. Patienten ska behandlas med 

respekt. Patienten ska erhålla anpassad individuell information, om information inte kan 

delges patienten ska information tilldelas närstående (PSL, 2010:659, kap. 6, 1 & 6 §). 

Patienter som sökte till akutmottagningen med en mindre akut åkomma upplevde att de inte 

var i lika stort behov av akut hjälp som andra patienter, detta kunde leda till att patienterna 

upplevde skam i samband med planering av sin egen vård. Sjuksköterskan borde därför 

vara medveten om att informera patienten och med sitt kroppsspråk visa att tiden med 

personalen är avsedd för patienten och inte för någon annan. Detta ökade upplevelsen av 

bekräftelse hos patienten. För att detta skulle kunna vara möjligt är det nödvändigt att 

sjuksköterskan har en vilja till att uppmuntra patienter till delaktighet i sin egen vård, detta 

framkom i studien av Davis, Sevdalis och Vincent (2012) där sjuksköterskan hade en större 

vilja att stödja patienten till delaktighet än vad läkaren hade. För att patienten skulle kunna 

vara delaktig i sin egen vård krävdes det att patienten fick nödvändig information om sin 

sjukdom som till exempel genom att få tillfälle att ställa frågor och eventuellt möjligheten att 

avböja en behandling. Det var också viktigt att sjuksköterskan var lyhörd och intresserad av 

patientens hela situation. Denna uppfattning bekräftas av Frank, Asp och Dahlberg (2008) 

studie där vikten av information lyftes fram samt att vårdpersonalens verbala och icke 

verbala kommunikation hade en stor betydelse för patientdelaktigheten. 

Patienter på en akutmottagning upplevde att väntetiden kunde bidra till en positiv samt en 

negativ vårdupplevelse. Information angående väntetiden upplevdes av patienterna bidra 

till en positiv vårdupplevelse. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om att 

många patienter förväntar sig att få besked om anledningen till att de fick vänta, 

sjuksköterskan kan till exempel informera patienten att det kan ta 30 minuter upptill en 

timme innan svar från att röntgenundersökningen är klar eller att jourhavande läkare är 
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upptagen och därför beräknades väntetiden bli ungefär en timme.  En lång väntetid kunde 

leda till att patienterna kände sig bortglömda och oviktiga. Det kunde också leda till att 

patientens hälsotillstånd förvärrades. I Burström, Starrin, Engström och Thulesius (2013) 

studie visades att vårdpersonal upplevde skam och frustation över att de inte kunde påverka 

väntetiden. Vårdpersonal upplevde också att mängden patienter speciellt i samband med 

överbeläggningar kunde skapa en ohållbar situation. För att upprätthålla ordning på 

akutmottagningen fokuserade personalen mer på att behandla patienter snabbt, vilket 

påverkade vårdkvalitén och riskerade eventuella missbedömningar. Patienter upplevde oro 

över att deras hälsotillstånd skulle förvärras under den långa väntetiden. Av Preyde, 

Crawford och Mullins (2012) studie som utfördes på en akutmottagning och som berörde 

upplevelser hos patienter i alla åldrar, framkom det att patienter upplevde att väntetiden var 

för lång och att det fanns problem i organisationen samt att sjuksköterskor och läkare 

upprepade samma information.  

Att reducera väntetider har en betydelse för en positiv tillfredställelse av vården hos 

patienter. Sjuksköterskan bör därför bekräfta patienten för att undvika att patienter upplever 

sig bortglömda under väntetiden. Att ge tillräcklig information och ha ett varsamt 

bemötande gentemot patienterna kan bidra till en positiv vårdupplevelse. I Burström et.al 

(2013) studie visades det att sjukvårdspersonal på akutmottagningen kan förbättra 

patienternas upplevelse av väntetiden genom att visa att de har tid att lyssna och 

kommunicera, inge lugn, agera professionellt, visa respekt samt vara informativa. Enligt 

Wright, Causey och Dienemann (2013) studie kan detta tolkas som att om sjuksköterskan har 

goda kunskaper i omvårdnad, att hon tänker på att patienten skall ligga bekvämt, ha det 

varmt och gott, går ofta in till patienten och informerar för att skapa trygghet och motverka 

att patienten känner sig bortglömd. 

Integriteten är en viktig faktor för patienters tillfredställelse med vården, som vårdpersonal 

är det viktigt att ta hänsyn till detta. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kraven på hälso- 

och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL, 

2010:659, 2a §). I Karro, Dent och Farish (2005) studie framkom det att många patienter 

upplevde att de hörde information angående andra patienter i samband med att 

vårdpersonalen diskuterade med varandra. Mindre än hälften av patienterna upplevde att 
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deras information hördes av andra patienter. En del patienter uteslöt att ge ut information 

till vårdpersonalen på grund av rädsla för att andra patienter skulle höra den. Längre 

vistelse på akutmottagningen var relaterat till en större risk för att patienter kunde uppleva 

att personlig information blev offentlig.  

Patienters upplevelser av tillfredställelsen med vården på akutmottagningen var lägre i 

förhållande till andra avdelningar. Tidigare erfarenhet av vården bidrog till en bättre 

förmåga att anpassa sig till situationen. Enligt Wright et.al (2013) studie framkom det att 

patienter var tillfredställda med sjuksköterskans omvårdnad. I Toma, Triner och McNutt 

(2009) studie framkom det att de flesta patienterna var generellt nöjda med vården på 

akutmottagningen. Detta kan tyda på att det finns utrymme för förbättringar av vården på 

akutmottagningen, trots detta upplevs vårdkvalitén relativt bra. 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har redogjort för patientupplevelsen på akutmottagningen. Studien 

redogör för både negativa och positiva faktorer för patientupplevelsen, detta kan bidra till en 

förbättring av sjuksköterskans bemötande, vilket kan förbättra vårdupplevelsen hos 

patienter. Sjuksköterskan bör bli bättre på att informera patienter angående patientens 

tillstånd samt vara tillgänglig att besvara frågor. Patientdelaktigheten är en viktig del i 

vården som sjuksköterskan bör värna om genom att engagera patienten att vara delaktig. 

Sjuksköterskans möte med patienten bör präglas av ett respekt- och omsorgsfullt bemötande, 

bland annat i samband med långa väntetider. Därför är det viktigt att vara medveten om 

patienters rätt till integritet för att öka patienters vårdupplevelse. Det finns bristande 

kvalitativ forskning angående patienters vårdupplevelse på akutmottagningen, därför bör 

framtida forskning bedrivas inom detta område för att få en bättre förståelse av hur patienter 

upplever vården på akutmottagningen.                             
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