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Abstrakt 

Bakgrund: Patientens upplevelser av omvården börjar vid dennes egna förväntningar av 

sjukvården och besöket på sjukhuset. Att komma in på en akutmottagning som patient kan 

ge blandade känslor. Akutmottagningen kan även vara oförutsägbar och miljön kan 

upplevas som stressande för både personal och patienter. 

Syfte: Att belysa faktorer som kan påverka patienternas upplevelse av omhändertagandet på 

en akutmottagning. 

Metod: Litteraturöversikt innehållande 14 vetenskapliga artiklar både kvantitativ och 

kvalitativ forskning. 

Resultat: Kommunikation, väntetider och tillfredställelse är tre faktorer som påverkade 

patienternas upplevelse av akutmottagningen. Dessa faktorer påverkade även varandra, god 

kommunikation och information kunde bidra till att patienterna kände sig mer nöjda och 

upplevd väntetid mindre problematisk på akutmottagningen.  

Diskussion: Patienter ville från ankomsten veta vad som väntar dem under de närmsta 

timmarna, de ville att personalen pratade med dem så att de förstod och innan utskrivning 

skulle beskrivningen för fortsatt tillfrisknande vara så pass beskrivande att patienterna 

känner sig trygga att klara av vården på egen hand i hemmet. 

Slutsats: Patienter har blandade upplevelser av omhändertagandet på en akutmottagning 

vilket kan vara beroende på en vänlig hälsning, information om väntetid, att få tala till punkt 

och att förstå vad personalen säger, detta är enkla åtgärder som kan påverka upplevelsen 

positivt. 

 

Nyckelord; Information, Kommunikation, Litteraturöversikt, Patienttillfredsställelse, 

Patientupplevelser, Väntetider. 
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Introduktion 

Patientens upplevelser av omvården börjar vid dennes egna förväntningar av sjukvården 

och besöket på sjukhuset (Edwards, Duff & Walker, 2014). Att komma in på en 

akutmottagning som patient kan ge blandade känslor. Patienter kan få vänta på obestämd 

tid med sina symtom och problem vilket troligtvis inte gör situationen bättre. 

Akutmottagningen som arbetsplats kan vara oförutsägbar och miljön kan upplevas som 

stressande för både personal och patienter. Denna litteraturöversikt syftar till att belysa 

faktorer som kan påverka patienters upplevelse av vården på akutmottagningen.  

Bakgrund 

Erfarenheten av sjukhus kan se olika ut från person till person. Vissa beskriver upplevelsen 

som trevlig, andra som skrämmande bara de kommer in genom dörrarna. Patienter trycker 

på det att alla förtjänar att bli behandlade med respekt, samt att samspelet mellan personal 

och patient är av stor vikt. De förväntningar som patienten har innan ett sjukhusbesök spelar 

också stor roll i dess upplevelse, goda besked genererar ofta till en glad och nöjd patient 

liksom negativa besked tenderar till att störa upplevelsen av sjukhuset. Personlig interaktion 

har en stor inverkan på lindring av oro och ångest, blir patienterna mött av en trevlig och 

godhjärtad sjuksköterska eller läkare dämpar det patienternas rädsla inför besöket (Edwards 

et al., 2014). 

Vården som bedrivs på en akutmottagning innebär vård av många patienter med mycket 

varierande problem samtidigt, detta kräver dramatiska växlingar och återställning av 

tankesätt samt sitt kommunikativa förhållningssätt. Arbetet kännetecknas av en hög grad 

osäkerhet, både i brist på bakgrundsinformation om patienterna samt behovet av att göra 

svåra beslut innan fullständig data är tillgänglig. Arbetet på en akutmottagning är ofta 

obegränsat jämfört med andra delar av sjukhuset, vilket innebär att personalen inte kan 

kontrollera sin arbetsbörda i förväg. Vården på en akutmottagning ges under tydlig tidsbrist, 

vilket kan orsaka minskat fokus och ökad brådska att göra en bedömning. Dålig 

kommunikation mellan personalen gör nästan alla vårdprocesser mer sårbara för 

misslyckande (Eisenberg et al., 2005).  
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De flesta patienter kommer till akutmottagningen för att de upplever någon form av ohälsa, 

smärta eller obehag. Vissa patienter upplever att dessa symtom är bland det värsta de 

någonsin upplevt. Personalen bör komma ihåg att patienters symtom beskrivs utifrån deras 

verklighet. Det är av stor vikt att patienterna bemöts på ett positivt sätt när de kommer till 

akutmottagningen, både patienter och personal förtjänar att behandlas med respekt 

(Wikström, 2012 s.21).  

Personer som återkommit till akutmottagningen berättade hur tidigare återbesök antingen 

minskat eller ökat deras sårbarhet. De kom huvudsakligen till akutmottagningen med en 

förväntan att få professionell expert vård och att deras värdighet skulle respekteras (Moss et 

al., 2015). 

Tiden är viktigt för patienterna, därför bör patienterna få information om hur lång 

väntetiden är, dock med reservation, för att det kan komma in patienter som måste få förtur. 

Eftersom patienterna upplever sina egna symtom, är det naturligt att de tänker att de är 

sjukast, de kan inte ha en helhetsbild av vad andra patienter söker hjälp för (Wikström, 2012 

s.21-22). 

Vårdkvalitet och tillfredsställelse är strikt relaterade till begreppet humanisering av vården 

som innebär medicinska tjänster för diagnostik, behandling och även andra aspekter inom 

vårdprocessen såsom logistik, miljö, mat, väntetider och kommunikation. Väntetid är en 

upplevelse som kan ändras från innan besöket till efter besöket, efter att patienterna fått den 

hjälp de vill ha så har också attityden ändrats hos patienterna. I resultatet framkom vidare att 

sjuksköterskorna ska visa sin tillgänglighet genom närvaron hos patienten vilket är högt 

uppskattat (Lovato et al., 2013).  

Det finns fyra huvudfaktorer som är associerade med patienters tillfredställdhet med 

akutmottagningen; tillit, adekvata svar och kommunikation, vårdgivarnas beteende och 

väntetid. Väntetid har två dimensioner, den riktiga, mätta väntetiden och den uppfattade, 

subjektiva väntetiden, ångest leder till uppfattningar att väntetiden är längre än vad den 

egentligen är (Karaca, Erbil & Özmen, 2011). 
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När en patient kommer till akutmottagningen sker första kontakten med triage 

sjuksköterskan som bestämmer nivån på den vård som patienten behöver. Triage är 

processen att intervjua en inkommande patienter med syfte att både höra deras historia och 

göra några inledande bestämningar om karaktären och svårighetsgraden av deras problem. 

Där uppmanas sköterskan att fatta snabba beslut baserade på ofullständig information. 

Genom en kombination av patientens fysiska utseende, vitala tecken, och redogörelse är 

triage sjuksköterskans jobb att: (1) ta patientens vitala funktioner; (2) identifiera 

''huvudproblemet" att följa patientens namn på journalen och (3) rangordna svårighetsgrad 

av deras sjukdom på en ordnings skala (Eisenberg et al. 2005). 

Det Amerikanska Institutet för Medicin och Nationalakademier år 2001 identifierade 

patientcentrerad vård som ett viktigt mål för att förbättra hälsovårdens kvalitet. För att ge 

patientcentrerad vård måste personalen först förstå vad patienterna behöver och förväntar 

sig av ett besök på akutmottagningen. Fynden som framkom i studien belyser 

kommunikationen mellan patienter och personal, att denna faktor är viktig för att möta 

patienters förväntningar samt förbättra vårdkvaliteten. Dessa resultat överensstämmer även 

med tidigare studier där de undersöker patienttillfredsställelse (Watt, Wertzler & Brannan, 

2005). En utmaning på akutmottagningen är effektiv kommunikation, vilket är 

grundläggande för vård av hög kvalitet. Detta på grund av miljön som råder på 

mottagningen (Mercer et al, 2008). 

Kraven att som personal ta snabba beslut utan att kunna kontrollera sin arbetsbörda 

påverkar naturligtvis patienten (Eisenberg et. al, 2005), vilket leder till att den information 

som ges till patienten vid ankomst bör vara så grundlig som möjligt för att patienten inte ska 

känna sig bortglömd och icke prioriterad (Wikström, 2012). 

Omsorgsplikt känns igen som en grund för professionella insatser och involverar utövandet 

av moraliska och professionella ansvar och omdömen. De beskriver även omsorgsetik i 

omvårdnaden som ett uttryck för dygd etik, den är baserad på den absolut nödvändiga 

moralen för omsorg som kräver att sjukvårdspersonalen är personcentrerade i 

beslutsfattande och professionella bedömningar (Moss et al., 2015). 

Riksdagen tog ett beslut 1997 om prioriteringar inom hälso-och sjukvården. Alla 
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prioriteringar, enligt riksdagens beslut ska b.la. vara baserade på etiska principer. 

Vårdgivare ska alltid bedriva vården utifrån bästa möjliga kunskap, och socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer är ett stöd i detta arbete. Allt eftersom åren går så måste personalen lära 

sig att möta befolkningens högt ställda förväntningar på vården (Socialstyrelsen, n.d).  

Joyce Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) är en omvårdnadsteoretiker som 

utvecklade en teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Teorin fokuserar på 

omvårdnadens mellanmänskliga dimension, vårdgivaren måste förstå vad som händer 

mellan sjuksköterskan och patienten för att förstå vad omvårdnad är och bör vara. Det är 

viktigt att förstå interaktionen mellan dessa två parter, hur den kan upplevas på olika sätt 

och kan ha konsekvenser för patienten och dennes tillstånd. De viktigaste begreppen inom 

Travelbees teori är kommunikation, mänskliga relationer, människan som individ, mening 

och lidande (Kirkevold, 2000 s. 130-131). 

Det är viktigt att komma ihåg att patienten upplever sina symtom utifrån dennes egen 

verklighet (Wikström, 2012), även upplevelsen av sjukhusvistelsen är individuell, därför blir 

samspelet och personlig interaktion mellan patient och sjuksköterska så mycket sårbarare för 

den totala upplevelsen (Edwards et al., 2014). Patienterna som kommer till 

akutmottagningen förväntar sig den bästa vården och att bli behandlade med respekt (Moss 

et al., 2015), första intrycket kan vara av stor vikt (Edwards et al., 2014), därför kan 

triagesköterskans roll och arbetsuppgifter ha stort inflytande på patientens upplevelse. För 

att bedriva patientcentrerad vård måste vårdgivare förstå kommunikationen med patient är 

viktigt (Watt et al., 2005) de bör även förstå vad som händer i interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten (Travelbee, 1971 refererad i Kirkevold 2000 s. 130-131). Detta är 

dock svårt eftersom miljön som ofta präglar en akutmottagning utmanar genomförandet av 

effektiv kommunikation som är grundläggande för en vård av hög kvalitet (Mercer et. al, 

2008).  
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Problemformulering  

I och med att miljön på många akutmottagningar är stressig kan det leda till att patienterna 

som kommer dit för att söka hjälp inte känner sig bekräftade eller bemötta på ett rättvist sätt, 

då patienterna inte förstår prioriteringsordningen på akutmottagningen. Detta kan leda till 

att patienternas vårdupplevelse blir negativ. En sjuksköterska på akutmottagningen kan 

arbeta under tidsbrist och utan att kunna förutse arbetsbördan, samtidigt som vården bör 

utgår från varje individs behov. Arbetsmiljön på akutmottagningen kan därför också 

innebära konsekvenser som drabbar patienterna negativt.  

Upplevelsen på en akutmottagning kan vara både positiva och negativa för patienterna, 

därför tycker vi att det är viktigt att lyfta fram både negativa och positiva aspekter av 

patienternas upplevelse och faktorer som kan påverka upplevelserna. Detta vetenskapliga 

arbete är viktigt att belysa då det i många studier framkommer att patienter var missnöjda 

med upplevelsen de fått av akutmottagningen.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa faktorer som kan påverka patientens upplevelse av 

omhändertagandet på en akutmottagning. 

Frågeställningar 

 Hur upplever patienter bemötande och kommunikation på en akutmottagning?  

 Hur påverkar väntetiden patienters upplevelse av akutmottagningen? 

Metod 

Metoden som användes för att ge svar på syftet var en litteraturöversikt. Metoden valdes då 

den var lämplig för att ge en överblick hur patienter upplever vården på en akutmottagning 

och olika faktorer som kan påverka upplevarna. Innebörden av en litteraturöversikt är att 

finna relevant forskning för att få en uppfattning av problemområdet och sammanställa 

informationen för att få en överskådlig bild (Friberg, 2012, s. 133). 
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Design 

Litteraturöversikten baserades på ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar utifrån syftet 

och frågeställningarna. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan inkluderas i 

litteraturöversikten. Artiklarna som valdes kvalitetsgranskades och analyserades, detta 

resulterade i en beskrivande översikt (Friberg, 2012, s. 133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversikten skulle deltagarna i studierna vara 

vuxna från 18 år, och som var patienter med upplevelser av en akutmottagning och 

väntetiden. Artiklarna skulle beröra något av följande områden; sjuksköterska-patient 

förhållande, kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. De skulle ha en 

publikationsgräns på tio år och vara peer-reviewed. Artiklarna exkluderades om de var 

studier med personer under 18 år, artiklar som endast berör anhörigas perspektiv, relationen 

mellan sjuksköterska-undersköterska- och läkare, och andra avdelningar än 

akutmottagningen. Review artiklar blev även exkluderades då de inte används i resultatet. 

Litteratursökning 

Sökningarna är gjorda i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. I PubMed är sökorden av 

MeSH-termer medan sökorden i Cinahl är blandade av Cinahl Headings (MH = Major 

Heading) och fritext. I PsycInfo var sökorden endast av fritext. Sökningarna var gjorda 

mellan 2015-12-09 och 2016-02-18. Endast sökningar som bidrog med artiklar till resultatet 

har presenterats i metodtabellen. 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes abstrakt, Urval 3 lästes hela artikeln och Urval 

4 visar artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

Sökord som är mest relevanta till vårt syfte  

Nurse-Patient relations, Patient satisfaction, Communication, Emergency patients, 

Emergency service, hospital, Time factors, Patients/psychology, Emergency nursing, Patient 

perspectives.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval  
2 

Urval 
3 

Urval 4 

PubMed (nurse-patient 
relations[MeSH Terms]) 
AND emergency 
service, hospital[MeSH 
Terms] 

10 years, humans 122 122 3 3 2 

PubMed (patient 
satisfaction[MeSH 
Terms]) AND 
communication[MeSH 
Terms]) AND 
emergency service, 
hospital[MeSH Terms] 

10 years, humans 76 76 8 6 
 

6 

PubMed 
 

(Emergency service, 
hospital [MeSH Terms]) 
AND patient satisfaction 
[MeSH Terms] AND 
Time factors [MeSH 
Terms]) 
 

10 years, humans, 
Adult: 19+ years 
 

57 
 

57 6 5 5 

PubMed Emergency treatment 
[MeSH Terms] OR 
Emergency service, 
hospital [MeSH Terms] 
AND 
Patients/psychology 
[MeSH Major Topic] 

10 years, humans, 
adult: 19+ years 

42 
 

42 5 4 
 

4 

PubMed Emergency service, 
hospital [MeSH Terms] 
AND Nurse-Patient 
relation [MeSH Terms] 
AND 
Patients/psychology 
[MeSH Terms] 

10 years, humans, 
adult: 19+ years 

7 
 

7 5 2 2 

Cinahl Nurse-patient relations 
(MH) AND emergency 
nursing 

 

Published Date: 
20050101-20151231; 
English Language; 
Peer Reviewed; 
Human; All Adult 

58 58 1 1 1 

Cinahl Emergency service, 
hospital AND patient 
satisfaction AND Time 
factors 
 

Published Date: 
20050101-20151231; 
English Language; 
Peer Reviewed; 
Human; All adult 

25 
 

25 10 1 1 

PsycInfo Time factors AND 
Emergency service, 
hospital AND patient 
satisfaction 

Peer-reviewed, 
adulthood (18 yers& 
older), human, 2005-
2015 

10 
 

10 1 1 1 
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Urval, relevansbedömning och granskning  

För att bedöma relevans var utgångspunkten inklusions- och exklusionskriterier.  

Genomgång gjordes av titel, abstrakt samt att översikts läsa igenom artikelns innehåll. Om 

artikeln ansågs uppfylla litteraturöversiktens syfte granskas artikeln enligt relevanta 

granskningsmallar (se Kvalitetsgranskning). När artiklarna bearbetades till resultatet lästes 

dessa igenom noga ett flertal gånger för att få ett sammanhang. Därefter användes de delar 

som ansågs mest relevanta för att besvara syftet samt frågeställningarna. 

Först gjordes en sökning av artiklar, alla träffars titlar lästes vilket ledde till att abstrakten 

tillhörande de titlarna som svarade mot syftet och inklusionskriterierna också lästes. Var 

abstrakten relevanta till litteraturöversiktetens syfte, översiktslästes artiklarna och bedömdes 

som intressanta eller ointressanta för nästa del, kvalitetsgranskningen. Artiklar exkluderades 

om de innehöll litteraturöversiktens exklusionskriterier.  

Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallarna som använts vid kvalitetsgranskningarna var inspirerade av SBUs 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (SBU, 2014) för de kvalitativa studierna, en modifierad mall utifrån 

Forsberg och Wengström (2003) för de kvantitativa deskriptiva studierna och de kvantitativa 

interventionsstudierna.  

Artiklarna som blivit godkända i urvalet, relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen 

redovisas i Bilaga 1. 

Analys 

Analysen inspirerades av Friberg (2012, ss.140-142). Artiklarna har lästs igenom flertalet 

gånger, och resultaten har sammanfattats utifrån litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar. Efter läsningen diskuterades artiklarnas resultat vilka delades in, beroende 

på innehåll, under tre huvudkategorier; Kommunikation, Väntetider och Tillfredställelse. 

Medan artiklarna lästes igenom ytterligare en gång färgmarkerades delar av studiernas 

resultat som svarade på syftet-, dessa färger representerade var och en av de fram 

diskuterade huvudkategorierna. Artiklarna numrerades mellan 1-14 för att göra sorteringen 
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lättare, och delades sedan in under de olika huvudkategorierna, många av de granskade 

artiklarna passar in under en eller flera kategorier då resultaten berörde flera faktorer. Det 

har även beräknats hur många kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som går under de 

olika huvudkategorierna.  

Under bearbetningen av materialet framkom det underkategorier i samtliga 

huvudkategorier. Under huvudkategorin Kommunikation finns två underkategorier; 

Bemötande, kommunikation och interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten och Att 

få fullständig och förståelig information. Väntetid har tre underkategorier; Att vänta i 

ovisshet, Väntetiden längd och Smärtans inverkan på väntetiden. Huvudkategorin 

Tillfredställelse har tre underkategorier; Bemötande, Att bli sedd, respekterad och lyssnad 

till, Positiva och negativa aspekter och Uppskattad vård från sjuksköterskan. 

Etiska överväganden 

Etisk kunskap är kreativt, expressiv och betecknas ibland som omvårdnadens 

konstdimension. Med etisk kunskap avses moralisk kunskap och med personlig kunskap 

avses erfarenhetsbaserad kunskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, s. 30, 2006).  

De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att en god avvägning vid konflikt kan ske 

mellan forskningskravet och individskyddskravet. Principerna är även avsedda att vägleda 

den enskilde forskaren vid planeringen av projekt (Vetenskapsrådet, n.d. Hämtad 7/12-15).  

Det är viktigt att studierna som valdes att granskas i resultatet har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller att etiska överväganden har gjorts samt att artiklar både avseende positiva- 

och negativa resultat redovisas (Forsberg & Wengström, s. 69, 2013).  

Granskningen av artiklarna har genomförts objektivt och har inte färgats av egna 

värderingar. Arbetet bygger till stor del på de speciella etiska övervägandena som en 

litteraturstudie bör ha. När artiklarna valdes och kvalitetsgranskades utgick metoden utifrån 

Forsberg och Wengström (s. 69, 2013), alla artiklarna i resultatet har blivit godkända av en 

kommitté. 
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Resultat 

Resultatet består av 14 artiklar varav nio är kvantitativa studier och sex stycken är kvalitativa 

studier. Alla artiklar som presenteras i resultatet skildrar vården på en akutmottagning 

(bilaga 1). Resultatet består av tre huvudkategorier kopplat till litteraturöversiktens syfte; 

Kommunikation, Väntetider och Tillfredställelse. 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

 
Kommunikation 
 
 
 

 
 Bemötande, kommunikation och interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten 
 Att få fullständig och förståelig information 

 
Väntetid 
 
 

 
 Att vänta i ovisshet 
 Väntetiden längd 
 Smärtans inverkan på väntetiden 

 

 
Tillfredställelse 

 
 Att bli sedd, respekterad och lyssnad till 
 Positiva och negativa aspekter 
 Uppskattad vård från sjuksköterskan 

 

 

Kommunikation 

Denna kategori berör upplevelsen av kommunikationen, interaktionen och samspelet mellan 

patienten och sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal på akutmottagningen, patientens 

förståelse för sin diagnos, kommande medicinering samt de missförstånd som ofta uppstår 

när patienten inte förstår det medicinska språket. Interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska är en avgörande faktor för patientens förståelse för den information som ges 

på akutmottagningen kring patientens fortsatta tillfrisknande.  

Bemötande, kommunikation och interaktionen mellan sjuksköterskan 

och patienten 

Vad patienter förväntar sig av personalen på en akutmottagning är att bli mer involverad i 

beslutstagandet kring dess fortsatta vård samt att de ville bli mer uppmuntrad av personalen 

att ställa de frågor som hon eller han undrar över. Högst upp på patienternas 
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prioriteringslista var (1) möjligheten att få tala till punkt, inte långt där efter kom (2) att 

personalen talar i termer som patienten förstår, tredje bästa var (3) att patienten blir 

behandlad med respekt och fjärde högst prioriterade punkten var (4) att personalen visar oro 

och omsorg gentemot patienten” (McCarthy et al., 2013). 

Sjuksköterskans främsta roll på en akutmottagning är att ge god omvårdnad vilket enligt 

Zani, Marcon, Tonete och Prada (2014) innefattar; interaktion mellan patient och 

sjuksköterska, dialog, att sjuksköterskan lyssnar på patienten, hjälp, service, komfort, 

uppskattning och förståelse för andra. God kommunikation samt interaktion mellan patient 

och sjuksköterska kan leda till en effektiv terapeutisk verkan som både läker kropp och själ 

hos patienten, medan dålig kommunikation påverkar samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan negativt. Den kommunikativa processen mellan patient och sjuksköterska har 

betydelse för patientens vård då denne anlände till akutmottagningen. För att patienter ska 

känna trygghet och tillit till sjuksköterskan på akutmottagningen krävs det att patienterna 

förstår dynamiken på mottagningen, dvs. vilka rutiner sjuksköterskan har i 

omhändertagandet av patienten (Zani et al., 2014).  

Lika viktigt som interaktionen är mellan patient och sjuksköterska är det att hälsa vänligt på 

patienten och presentera sig själv vid första kontakt med patienten för att denne ska kunna 

skapa tillit till sjuksköterskan. Sjuksköterskan på akutmottagningen bör ha en uppsättning 

av kompetenser för att tillgodose patientens behov i mötet med patienten för att optimera 

resultatet av vården. Sjuksköterskan bör under hela mötet med patienten berätta vad det ska 

göras för undersökningar och vad syftet med undersökningen eller behandlingen är 

(Cypress, 2014).  

Att få fullständig och förståelig information 

Att få fullständig information om diagnos, behandling och uppföljning vid besöket på 

akutmottagningen från både sjuksköterska och läkare kan ses som en självklarhet menar 

Marty, Bogenstätter, Franc, Tschan och Zimmermann (2013) i sin studie. I resultatet såg det 

att de flesta läkare informerade om diagnos och uppföljande behandlingar vid mötet med 

patienten. I samtalet vid utskrivning bör genomförda undersökningar och uppföljande 

behandlingar tas upp, i studien sågs det dock att detta endast gjordes i hälften av 

utskrivningssamtalen med patienten från akutmottagningen. Patienter som ordinerades 



Agnes Löfman & Petra Nordin 

Sida 17 av 37 

 

medicin fick endast ytlig information om namnet på preparatet, varför de skulle ta 

medicinen och eventuella biverkningar. Specifik information om hur medicinen skulle 

användas gavs till cirka hälften av patienterna, endast en tredjedel av patienterna fick reda 

på hur länge behandlingen skulle pågå. Enligt Marty et. al (2013) studie så hade patienterna 

lättast att komma ihåg information gällande diagnos, uppföljning av behandling och syftet 

med de utskrivna medicinerna.  

Det inte är överraskande att patienternas följsamhet är dåligt när de inte förstår de 

instruktioner som getts vid besöket på akutmottagningen. Patienter får ofta skötselråd och 

instruktioner för deras tillstånd som är svåra att förstå. Villkoren för patientundervisning är 

inte optimalt på akutmottagningen där miljön präglas av höga ljud och distraktioner för 

både patienter och sjukvårdspersonal (Zavala & Shaffer, 2011).  

När det gäller var ifrån patienterna fick informationen visades det enligt Desme et. al (2013)  

att 117 av patienterna fick den avgörande informationen om sin diagnos från en läkare vid 

besöket på akutmottagningen, 67 patienter fick informationen både från sjuksköterskor och 

läkare, medan 28 av deltagarna var det oklart från vilken av professionerna som informerat 

dem. Missförstånd i kommunikationen var enligt Desme et. al (2013) betydligt högre hos 

patienterna gällande svårighetsgrad av deras sjukdom, diagnos (involverade organ och 

medicinska formuleringar) och anledning för vidare inläggning på en annan avdelning från 

akutmottagningen.  

Många patienter är missnöjda med informationen kring sin diagnos och fortsatt 

tillfrisknande behandling de fått av sjuksköterskan vid hemgång från akutmottagningen. 

Patienten har svårt att föreställa sig vad denne kan förvänta sig hemma under den närmsta 

tiden då rehabilitering och tillfrisknande sker på hemmaplan. Genom förbättringar i 

sjuksköterskornas sätt att undervisa patienten om dessa viktiga delar så kommer detta leda 

till en mycket positivare helhetsupplevelse för patienten (Messina et al., 2015). 

Nära en tredjedel av patienterna hade frågor eller kände en förvirring som krävde ytterligare 

förklaring från personalen vid hemgång från akutmottagningen (Zavala & Schaffer, 2011). 

Vissa personer upplevde ett obehag inför medicineringen eftersom de inte förstod de recept 

de hade fått på smärtstillande mediciner. Tidigare erfarenheter förvärrade ofta symtomen 

och detta krävde mer medicinsk uppmärksamhet. De belyser även att om det är möjligt bör 
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det läggas extra tid för undervisning till patienter vars villkor är mer komplexa än andras, 

exempel till de med hinder för kommunikation eller inlärning, samt till de patienter som 

misstänks löpa större risk att inte följa de föreskrivna (Zavala & Shaffer, 2011). 

Det observerade att endast 59 % av patienterna faktiskt förstod deras diagnos vid 

utskrivningen från akutmottagningen (Desme et al., 2013). Bara hälften av patienterna i 

studien av Marty et al. (2013) kom ihåg vilka undersökningar som var planerade för den 

fortsatta vården, och så lite som en tredjedel av patienterna förstod innebörden av de 

biverkningar som kunde komma i samband med medicineringen. I studien av Marty et al. 

(2013) framkom det även att medelvärdet av patienternas nöjdhet av utskrivningssamtalet 

var 4.7 på en skala 1-5. 

Patienterna är över lag mycket nöjda med vården och omhändertagandet de får på 

akutmottagningen, det är bara en liten önskan om att få en ökad förståelse för vad som 

händer, både på akuten och senare hemma. Många patienter tycker att sjuksköterskor utför 

sitt jobb med skicklighet och majoriteten är nöjda efter besöket (Messina et. al, 2015). 

Väntetid 

Kategorin om väntetider inriktar sig på att beskriva patienters upplevelser i väntan på 

bedömning av sjuksköterska eller läkare. Väntetidens längd och patienters ovetande har 

effekt på helhetsintrycket av akutmottagningen.  

Att vänta i ovisshet 

Tillgången till information var den största anledningen för att väntetiden upplevdes mer 

problematisk enligt Bos, van Steel, Schrijvers och Sturms (2015). Av patienterna som 

upplevde väntetiden som ett problem var endast 12 % helt informerade om vad som väntade 

dem under akutmottagningsvistelsen, 10 % var helt informerade om hur lång tid de skulle ta 

innan de fick hjälp, 7 % var informerad om prioriteringen för behandling bland patienterna. 

Av de patienterna som inte upplevde väntetiden problematisk uppgav 32 % att de blivit helt 

informerade av receptionisten vad de hade att förvänta dig under vistelsen på 

akutmottagningen (information 1). I resultatet uppgav 30 % att de var helt informerade av 

sjuksköterskan om hur lång tid de skulle behöva vänta innan de fick hjälp (information 2), 
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och 20 % svarade att sjuksköterskan berättade i vilken ordning patienterna i väntrummet 

skulle få hjälp (information 3). Triage kodning, tid för mottagande och remiss status var inte 

betydande kopplat till problematiska väntetider.  

Gilligan et al. (2007) beskriver i sin studie att patienterna på akutmottagningen uppgav att de 

kan acceptera en väntetid på ca 6 timmar, men inte längre än så.  

Väntetidens längd 

Just väntetiden kan för många patienter på en akutmottagning vara det värsta. Ungefär 

hälften av alla patienter som besöker akutmottagningen tycker att väntetiden på att bli 

triagerad var lite väl lång, medan cirka en tredjedel av patienterna på akutmottagningen 

upplever inte väntetiden som speciellt problematisk. Endast 20 % av patienterna i Göransson 

och von Rosen (2010) studie blev informerade vid ankomst till väntrummet på 

akutmottagningen hur lång väntetiden kunde tänkas vara. 

I studien av Gilligan et al. (2007) visar att längden på väntetiden antingen ökar eller sänker 

patienttillfredsställelsen. En fullsatt akutmottagning med långa väntetider är bekymrande 

och kan äventyra sjuksköterskans- och patientens interaktion, patientens värdighet och 

integritet. Patienter anser att lösningen på detta problem skulle vara fler anställda och fler 

sjukhussängar (Gilligan et. al, 2007).  

Runt om i världen är ofta akutmottagningen negativt associerat med långa väntetider före 

triagen och i väntan på behandling Bos et al. (2015). Vidare i resultatet sågs det att hälften av 

patienterna blev triagerade inom 10 minuter, 7 % av patienterna uppgav att de inte behövde 

vänta längre än en timma på att bli triagerade. Efter triagen hade mer än hälften av 

patienterna blivit behandlade inom 30 minuter. En av fem patienter rapporterade att de fick 

vänta minst 1 timme innan de fick behandling. 

I en kvalitativ studie av Wellstood, Wilson och Eyles (2005) indikerade 33 av de 37 svarande 

att längden på väntetiden för vård var en negativ faktor i deras upplevelse av 

akutmottagningen. Väntetiden var upptaget två gånger så ofta jämfört med de andra 

upplevelserna av akutmottagningen. 

  



Agnes Löfman & Petra Nordin 

Sida 20 av 37 

 

Smärtans inverka på väntetiden 

De patienter som upplevde väntetiden problematisk led av mer smärta än de personerna 

som inte upplevde sin väntetid som problematisk. Dessutom ansåg de oftare att deras 

hälsoproblem var en livshotande händelse. Patienter som själv ansågs lida av en 

nödsituation verkade var en betydande faktor för upplevd problematisk väntetid. Väntetider 

på en stor akutmottagning ansågs oftare mer problematisk jämfört med väntetiderna på en 

mindre akutmottagning (Bos et al., 2015). 

Tillfredställelse 

Kommunikation, klagomål och väntetider spelar alla tre avgörande roller i patienters 

tillfredställelse. Många patienter är nöjda med vården de tar emot på akutmottagningen, 

medan många också är missnöjda. Mycket beroende på tillgången till information samt 

bemötande av personal väl på plats.  

Att bli sedd, respekterad och lyssnad till 

Något som kan hindra patienter till att uppsöka akutmottagningen är tidigare erfarenheter 

av en sjukhusvistelse, behandling eller dåligt bemötande, vilket antingen förstärker eller 

påverkar upplevelsen mer negativt (Zani et. al, 2014). 

Det uppskattades högst av patienterna som besökte akutmottagningen var mottagandet de 

fick vid ankomst. Det som patienterna uppgav som något mindre positivt var att dess 

integritet blev störd vid besöket. Det som även ansågs vara mest relaterat till patienternas 

upplevelse av akutmottagningen var beteendet hos personalen gentemot patienterna. 

Resultatet visade att majoriteten av patienterna rekommenderade akutmottagningen till 

andra medan 28 patienter uppgav att de inte skulle rekommendera akutmottagningen till 

andra (Oluwadiya, Olatoke, Ariba, Omotosho & Olakulehin, 2010). 

När väl patienterna kommit igenom triagefasen visade det att hela 96 % var nöjda eller 

mycket nöjda med bedömningen som gjordes av en sjuksköterska. De tyckte att 

sjuksköterskan behandlat dem med respekt, tagit dem på allvar och lyssnat på dem då de 

förklarat sina problem (Göransson & von Rosen, 2010). 
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Resultatet i McCarthy et al. (2013) studie visar även att majoriteten av patienterna på 

akutmottagningen tyckte att personalen bemötte patienterna med respekt, visade att de 

brydde sig om patienten mer än på ett professionellt plan samt lät dem tala till punkt utan 

att avbryta.  

Positiva och negativa aspekter 

I studien av Wellstood et. al (2005) sågs det att oavsett problemets svårighetsgrad så 

upplevde patienterna vården på akutmottagningen likvärdigt. Dock kom de fram till att 

även de som uppsökte akutmottagningen med ett, enligt dem, brådskande problem 

rapporterade en mer negativ än en positiv upplevelse. Det här resultatet säger emot tidigare 

studiers resultat vilket innebär ju mer hjälp patienterna behöver från akutmottagningen, 

desto större tillfredställelse känner patienterna av vården de fått. Vissa deltagare kan ha 

nämnt en eller flera negativa faktorer, detta betyder dock inte att hela deras upplevelse var 

negativ eller tvärtom. Det som avgjorde om upplevelsen var positiv eller negativ berodde på 

det mesta antalet positiva eller negativa svar som patienterna uppgav, flest negativa svar 

blev en negativupplevelse och tvärtom. Av de 37 patienterna nämnde 34 av dem minst en 

negativ aspekt av deras vistelse eller något som skulle avskräcka dem från vistelsen i 

framtiden (Wellstood et al., 2005). 

En längre vistelse på akutmottagningen gjorde inte patienternas upplevelse mer negativ, 

snarare tvärt om. Patienter berättar också att sjuksköterskornas arbete i många fall 

överträffat deras förväntningar till det positiva. Hälso- och sjukvårdsforskning har noterat en 

viktig del i kvalitetssäkring inom omvårdnad vilket är patienttillfredsställelse. Gilligan et. al 

(2007) menar att patienttillfredsställelsen på akutmottagningen var hög, trots den långa 

väntetiden. 

Uppskattad vård från sjuksköterskan 

Att bli behandlad av en sjuksköterska respektive en läkare kan uppskattas olika från patient 

till patient. Vidare i den kvantitativa studien av Lutze, Ross, Chu, Green och Dinh (2014) 

beskriver de att majoriteten av patienterna rankar deras vård på akutmottagningen som 

väldigt bra eller utmärkt. I studien granskades två grupper av patienter där ena blev 

omhändertagen i första hand av en sjuksköterska och den andra av en läkare. Den grupp 
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som sjuksköterskan hade hand om svarade att vården de fått hade vart utmärkt, i större 

utsträckning än de som behandlades endast av en läkare. Större delen av den 

sjuksköterskebehandlade gruppen uppgav att de skulle återvända till akutmottagningen 

med liknande problem.  

I studien skriven av Merrill, Hayes, Clukey och Curties (2012) rankade även här patienterna 

vården given av deras sjuksköterskor som väldigt hög. Det som patienterna uppskattade 

mest med vården var att sjuksköterskan möter patienters uttalade och outtalade behov, att 

sjuksköterskan ingivit en trygghet och att patienterna ansågs sig bli sedd på ett respektfullt 

sett. Patienterna i studien värderade sjuksköterskornas beteenden som tålamod och 

uppmärksamhet för deras individuella behov. 

Gilligan et. al (2007) har identifierat tre viktiga faktorer som enligt dem är grunden till 

patienttillfredsställelse. Tålmodig interaktion, kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten, samt väntetiden.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten har framförallt varit att hitta studier som innehåller patienters 

upplevelser av akutmottagningen. Har innehållet inte ansetts som relevant, av intresse eller 

av vikt för litteraturöversikten har det inte tagits med i resultat. Läsande processen har varit 

objektiv och kritisk.  

Från början har sökningarna skrivit ner, vilka artiklar som funnit under vilken sökning, och 

var i arbetet de ska eller kan användas. Arbetet delades upp i vissa fall, då ena skribenten 

haft praktik samband med c-uppsatsskrivandet. Det som delades upp var urvalsprocessen 

då artiklarna lästes och relevansbedömdes. Även kvalitetsgranskningen blev uppdelad då 

häften av artiklarna arbetades av en person, och sedan bearbetad och godkänd av den andra 

och tvärtom. Allt material har delat mellan varandra och det uppdelade materialen har 

bearbetats av var och en och sedan diskuterats vad som framkommit, dels för att få klarhet i 

vad som menas och att det stämmer överens med det vetenskapliga arbetets syfte.  
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Styrkor med arbetet är noggrannhet, kritisk blick i bearbetningen av materialitet som 

utfördes minst två gånger innan det skrevs ihop. Innehållet i artiklarna har kunnat motiveras 

för varandra, vilket bidrog till god kunskap om allt materialet som finns med i arbetet. En 

tydlig tidsplan som följts, god kommunikation sinsemellan och motivation till att göra ett bra 

arbete och prioritering kring det vetenskapliga arbetet i den mån som var möjlig. 

Svagheter med arbetet är att väldigt många artiklar granskades och var tvungna att 

exkluderas under kvalitetsgranskningen. En annan svaghet är få handledningstillfällen i 

början av arbetets gång, vilket bidrog till brister i sökningar och andra struktur problem. 

Ett sökord som gav inspiration när Jocye Travelbees omvårdnadsteori lästes var ”Nurse-

patient interactions”. Detta sökord hade eventuellt kunna bidra till mer precisa artiklar 

kopplat till litteraturöversiktens syfte. 

Alla sökningar är gjorda i både PubMed och Cinahl, sökorden skiljer sig i sökningarna 

eftersom tabellen bara redovisar sökningar som bidrog till resultatet. 

De flesta artiklarna kommer från Europa och Nordamerika, någon enstaka kommer ifrån 

Afrika, Sydamerika och Australien. Majoriteten av de valda artiklarna är kvantitativa. Vissa 

artiklar som ansetts vara av intresse efter läsning av titel och abstrakt har inte gått att få tag 

på via skolan och inte heller efter försök till mejlkontakt med författarna, vid något fall 

hittades inga kontaktuppgifter till författarna. I och med att det inte inkluderats några 

artiklar från mellanöstern och Asien kan inte resultatet stämma överens med alla delar i 

världen.  

Artiklar som innehöll patientperspektiv samt andra personers perspektiv t.ex. familj och 

sjuksköterskan, har blivit inkluderade med motiveringen att det bara var patientperspektivet 

som var intressant i det vetenskapliga arbetet. 

Hade andra relevanta sökord hittats hade fler intressanta artiklar kanske hittats som kunde 

bidra med betydande delar i resultatet. Först fanns en övre åldersgräns, att deltagarna inte 

skulle vara över 65 år, den togs bort då många bra artiklar var tvungna att exkluderas på 

grund av den.   
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Tabell 3. Översikt av metodologiska problem och hantering 

Metodologiska problem Hanteringen av dessa Alternativa åtgärder 

Något vi stötte på under 
kvalitetsgranskningen var att vi 
valt artiklar som skulle ha 
exkluderats tidigare i 
processen.  
 

Artiklarna exkluderades och 
kvalitetsgranskningen av dem 
avbröts. 
 

Hade vi läst igenom mer 
noggrant innan 
kvalitetsgranskningen istället 
för att översikts läsa artiklarna, 
hade vi inte haft lika mycket 
jobb och skulle inte behövt 
lägga ner tid och energi på 
artiklar som inte var godkända 
enligt oss. 

Vissa sökningar hade många 
träffar, alla titlar lästes då inte.  

Vi gjorde om sökningarna så 
att vi kunde läsa igenom alla 
titlarna och hitta igen artiklarna 
vi hittade tidigare och korrigerat 
tabellen. 

Om instruktionerna kring 
artikelsökning och titelläsning 
hade varit tidigare eller getts 
innan sökningarna gjorts hade 
problemet inte stötts på.  

Vi bokade inte tillräckligt med 
handledningstillfällen i början 
av arbetet.  

Vi har haft mejlkontakt och fått 
komplettera efter vi haft 
handledning. I och med att en 
av oss haft praktik har det varit 
svårt att boka in en 
handledartid.  

 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som kan påverka patienternas 

upplevelse av omhändertagandet på en akutmottagning. Arbetet skulle även svara på hur 

patienterna upplevde bemötande och kommunikation, samt hur väntetiden upplevdes. 

I resultatet av litteraturöversikten framkom att kommunikation, väntetider och 

tillfredställelse är tre faktorer som påverkade patienternas upplevelse av akutmottagningen. 

Dessa faktorer påverkade även varandra, kommunikation kunde göra att patienterna 

upplevde väntetiden mindre problematisk, god kommunikation och information kunde 

också göra så att patienterna kände sig mer nöjda med upplevelsen på akutmottagningen.  

Faktorer som visats spela extra stor roll är om patienterna får reda på vad de gått igenom och 

vad de har att vänta sig i och med besöket och efter när det gäller diagnoser, kommande 

behandlingar och medicinering. Det framkom att det var viktigt med patientundervisning så 

att patienterna förstår, speciellt om personalen märker att patienterna har problem med sin 

kommunikation eller förståelse, dock är tidsbristen som råder på akutmottagningar ett 
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problem för patientundervisning. Patienter ville från ankomsten veta vad som väntar dem 

under de närmsta timmarna, de ville att personalen pratade med dem så att de förstod och 

innan utskrivning skulle beskrivningen för fortsatt tillfrisknande vara så pass övergripande 

att patienterna känner sig trygga att klara det själva.  

I litteraturöversiktens resultat framkom även att sjuksköterskorna inte får glömma bort att ge 

patienter utrymme att prata om sina problem och ställa frågor om de känner sig osäkra, 

genom ömsesidig kommunikation kan både sjuksköterskorna och patienterna få en positiv 

upplevelse av besöket. I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskorna som 

visat mer hänsyn till patienten var otroligt uppskattade. 

I litteraturöversikten framkom att väntetid kan vara en av de värsta faktorerna patienterna 

stöter på under besöket på akutmottagningen, väntetiden kunde öka eller minska 

patienternas tillfredställelse och antalet andra patienter som väntade kunde påverka hela 

upplevelsen. En intressant iakttagelse var att upplevelsen ändrades innan triageringen och 

efter då patienten fått hjälp och information. Det kan möjligtvis ha att göra med att 

patienterna fick sitta i ovisshet i väntrummet, men väl triagerade så visste de att de snart 

skulle få träffa en läkare inom en snar framtid. Detta problem skulle helt klart kunna 

elimineras med rätt information vid ankomsten, dvs. hur lång väntetiden väntas vara innan 

triage och hur många patienter de är före hon/han själv. Litteraturöversiktens resultat styrks 

av Cornin och Wright (2005) som belyser att patienter ofta står inför en oväntad situation när 

de anländer till akutmottagningen. God kommunikation hjälper till att lindra denna stress 

och ger en känsla av trygghet. Brist på kommunikationen är ofta en central fråga i 

klagomålen från patienterna. 

I litteraturöversikten framkom att ett gott bemötande kunde ge en bra start på hela 

upplevelsen, var bemötandet dåligt kunde detta generera till en negativ vinkel på 

helhetsupplevelsen. Patienterna som kom till akutmottagningen förväntade sig att få 

fullständig information, ett gott bemötande, bra vård och att bli behandlade med respekt. 

Det visades också att patienterna i olika studier var mycket nöjda med upplevelsen, 

bemötandet, kommunikationen och att de blivit behandlade med respekt och tyckte att 

sjuksköterskorna gjorde ett bra arbete på akutmottagningen. Patienterna rankade 

sjuksköterskans arbete över lag som högt eller mycket högt och ibland över deras 
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förväntningar. Även Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000 s. 130-131) lägger vikt på 

interaktionen mellan vårdgivare och patient och att det är viktigt att förstå vad som händer i 

mötet mellan patient och sjuksköterska. Travelbee menar vidare att sjuksköterskan även bör 

tänka på att interaktionen kan upplevs på olika sätt vilket kan leda till konsekvenser för 

patienten och dennes tillstånd. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) står det att; 

2§ vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 

vården. 

Två av studierna i resultatet motsäger varandra, Gilligan et al. (2007) framkom i studien att 

väntetiden ansågs som något positivt medan Wellstood et al. (2005) hävdade att den långa 

väntetiden gjorde upplevelsen av akutmottagningen negativ. Motsättningen i dessa artiklar 

kan enligt Lovato et al. (2013) bero på att patienternas upplevelse av väntetiden förändrades 

från innan besöket till efter besöket, när patienten fått den hjälp den vill ha blev attityden 

förändrad. En studie av McCarthy et al. (2011) visade att nästan hälften av patienterna tyckte 

att vården överlag var väldigt bra. Patienterna var mest missnöjda med komforten i 

väntrummet, väntetiden före dem blev kallad till behandlingsrummet, och att bli informerad 

om förseningar. 

Kommunikation enligt Travelbee (1972, s. 93) är en ömsesidig process, sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten för att motivera och influera patienten samtidigt som 

sjuksköterska påverkas av patienten. Travelbee (1972, s. 93) skriver även att varje interaktion 

med patienten skapar ett tillfälle för sjuksköterskan att lära känna den individuella personen, 

att uppfatta personens omvårdnadsbehov och där med etablera en person-till-person 

relation, vilket styrker resultatet i studierna av Zavala och Schaffer (2011); Zani et al. (2014); 

Cypress (2014) och Oluwadiya et al. (2010) som menar att ett gott bemötande från 

sjuksköterskan var viktigt för patienten och dennes upplevelse. Om sjuksköterskorna i 

studien av Bos et al. (2015) hade haft mer kunskap om vikten av god kommunikation och 

interaktion, kunde det lett till att patienterna upplevde väntetiden som mindre problematisk. 

Det framkom vidare i resultatet av Bos et al. (2015) att informerade patienter inte upplevde 

väntetiden problematisk.  
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Sjuksköterskan måste också vara kapabel till att förstå vad patienterna menar i 

kommunikationen och använda den informationen för att planera kommande behandlingar 

(Travelbee, 1972 s. 93). Detta verkar personalen inte etablerat i studierna av Marty et al. 

(2013) och Desme et al. (2013) då det visade sig att många av patienterna inte förstod all 

information som de fått av vårdpersonalen. Studien av McCarthy et al. (2013) lägger vikt på 

det Travelbee (1972 s. 93) belyser, i och med att patienterna fick prioritera vad de tyckte att 

personalen borde ta hänsyn till t.ex. att bli involverade i beslutstagandet i deras fortsatta 

vård. I Patientlagen (SFS 2014:821) kap 1 1§ står det att sjukvårdpersonalen alltid ska främja 

patientens integritet, självbestämmanderätt och delaktighet. I kap 3 1§ och 2§ så har alla 

patienter rätt till information om sitt hälsotillstånd, undersökningar som ska göras, befintliga 

behandlingar mm. I en studie av Lin och Lin (2010) har de kommit fram till tre avgörande 

faktorer för patientupplevelse och tillfredsställelse; patientens självupplevda integritet, 

vårdmiljön och vårdgivarutbildning. Patienterna i studien värdesätter avskildhet och respekt 

för deras privatliv. 

Sjuksköterskor samspelar med patienten när hon eller han ger direkt fysisk omvårdnad, 

ägnar sig åt hälsoundervisning eller instruerar patienten till alternativa fysiska aktiviteter 

(Travelbee, 1972 s. 121). Zavala och Schaffer (2011) och Messina et al. (2015) tar upp att bättre 

patientundervisning leder till en positivare upplevelse, då patienterna i dessa studier var 

missnöjda med informationen (Messina et al., 2015) och hade dålig complience (Zavala & 

Schaffer, 2011). Patienterna i en studie av Chan och Chau (2005) var missnöjda med tiden 

sköterskorna lade ner på att kommunicera med dem. Även en studie av Bongale och Young 

(2013) belyser att patienterna är mest missnöjda med den dåliga kommunikationen, de långa 

väntetiderna samt bemötandet av personalen på en akutmottagning. Resultatet i 

litteraturöversikten tas det även upp att patienterna inte förstår patientundervisningen så väl 

som personalen tror och önskar (Marty et al., 2013; Desme et al., 2013).  

I en av studierna (Zani et al., 2014) i litteraturöversikten framkom att god kommunikation 

och interaktion mellan patient och sjuksköterska kan leda till effektiv terapeutiskverkan för 

patienten. Travelbee (1972 s. 121) beskriver även att vissa interaktioner är behjälpliga och 

användbara för patienten även om kontakten med sjuksköterska inte leder vidare till någon 

relation. 



Agnes Löfman & Petra Nordin 

Sida 28 av 37 

 

I litteraturöversikten har det framkommit att god kommunikation kan lösa många problem 

som kan uppstå på en akutmottagning. Dålig kommunikation kan leda till klagomål, 

påverka interaktionen mellan patient och sjuksköterska och bidra till problematisk väntetid 

(Bos et al. 2015). Lång väntetid kan bidra till upplevelser som både är positiva och negativa. 

Patienterna tyckte att mottagandet vid ankomst till akutmottagningen var viktigt. Medan 

mindre än 60 % förstod eller fick fullständig information. Patienter tyckte att personalen 

mötte dem med respekt och att de som patienter fick vård av hög kvalitet. 

Genom att informera om längden på väntetiden och vilken prioritering patienten har kan 

personalen minska mängden klagomål och negativa upplevelser.  

Många studier i litteraturöversikten tog upp positiva aspekter av vården på en 

akutmottagning. Den gemensamma nämnaren för de utvalda studierna i litteraturöversikten 

var information, antingen att informationen var en viktig del, att informationen var bristande 

eller att patienterna skulle vilja ha mer information. Detta belyser hur centralt informationen 

och kommunikationen är i sjuksköterskans arbete.  

Slutsats 

Patienter har blandade upplevelser av omhändertagandet på en akutmottagning vilket kan 

vara beroende på en vänlig hälsning, information om väntetid, att få tala till punkt och att 

förstå vad personalen säger, detta är enkla åtgärder som kan påverka upplevelsen positivt. 

Faktorerna är också påverkbara, inte bara genom varandra utan även genom utveckling och 

att lyssna på vad patienterna har att säga. Kommunikationen har i vissa studier beskrivits 

som ett upphov till missförstånd medan andra har beskrivit kommunikationen som något 

positivt. Väntetiden har också beskrivits som både något positivt och negativt men som kan 

påverkas av enkla åtgärder. Det som är viktigast för patienterna är tydlig information, så att 

de slipper vänta i ovisshet, att de blir lyssnade på och behandlade med respekt samt att 

personalen talar ett språk de förstår. 

Studiens värde och betydelse för kunskapsutveckling 

Studien är betydelsefull för att den uppmärksammar at mycket kan lösas med god 

kommunikation och information. Vet patienter vad de har att vänta sig blir de inte lika 
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missnöjda eller väntetiden lika outhärdlig. Arbetet är också viktigt eftersom det ger ett 

positivt ljus i medias mörka och negativa speglingar i vården på akutmottagningar.  

 

Förslag till forskning och/eller åtgärder 

Det skulle varit intressant att göra en egen forskning inom området om vad patienterna 

tycker är bra respektive dåligt, vilka idéer de har om hur de tycker att akutmottagningen och 

personalen kan förbättras samt kommunikation och informations påverkan på upplevelser. 

En idé är att kanske undersöka två olika patientgrupper. Det skulle varit intressant med fler 

svenska studier kring området.  
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Bilaga 1. 
Tabell 4. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Bos, van Steel, 
Schrijvers & 
Sturms 
2015 
Nederländerna 
 

Att undersöka 
sambandet mellan 
upplevelsen av 
väntetider och 
patientens totala 
betyg på en 
akutmottagning. 
Samt att utforska 
vilka patienter som 
upplevde väntetiden 
som problematisk. 

Kvantitativ 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

3483 
deltagare 
(6313) 

Frågeformulär, 
persondata från 
sjukhussystemet 

Upplevelse av väntetiden och den 
totala upplevelsen av 
akutmottagningen hade ett 
samband. Längre väntetider 
förknippades med mer negativa 
betyg. Patienters smärta och 
självupplevda symtom var starkt 
relaterade till negativa betyg när 
det gäller patienternas upplevelse 
av väntetiden. 
 

Hög 
 
 

Cypress 
2011 
USA 
 
 

Att utforska, förstå 
och beskriva den 
levda erfarenheten 
hos sjuksköterskor, 
patienter och 
familjemedlemmar 
vid kritiska tillstånd 
på akutmottagningen 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 

23 
deltagare  

Hermeneutiskfeno
menologisk 
metod, 
beskrivande och 
tolkande 
Intervjuer 
Analys enligt Van 
Manens (1990) 
holistiska, 
selektiva, och 
detaljerade linje-
för-linje 
tillvägagångssätt. 

Patienter och familjen tyckte att 
sjuksköterskorna på 
akutmottagningen skulle vara bra 
på kommunikation, kritiskt 
tänkande, känslighet och 
omtanke. De skulle även fungera i 
den komplexa, hetsiga och 
överfyllda akutmottagningen. 

Medel-hög 
 
 

Desme et al. 
2013 
Frankrike 
 
 

Att utvärdera 
förståelsen för 
patienter inlagda på 
akutmottagningen 
och om 
sjuksköterskornas 

Kvantitativ 
prospektiv 
deskriptiv 
observationsstudi
e 

543 (ej 
angivet) 

Frågeformulär, 
Likert-skala, Chi-
square test, 
Fishers exact test, 
students t-test, 
Wilcoxon rank 
sum test, 

Förståelse för information var 
bättre hos patienter som spontat 
besökte akutmottagningen med 
medicinska hälsoproblem. 
I studien observerades 
sjuksköterskornas kunskap om 
patienternas tillstånd påverkade 

Medel-hög 
 
 



Agnes Löfman & Petra Nordin 

 
 

förståelse för 
patienter tillstånd 

flervariabel 
analys, statistiska 
analyser R 
software 

patienternas förståelse för deras 
hälsoproblem. Missförstånd var 
högre hos patienter angående 
sjukdom, diagnos och anledning 
för vidare inläggning på annan 
avdelning. 

Gilligan, Gupta, 
Singh, Winder, O’ 
Kelly & Hegarty 
2007 
Irland 

Undersökte enskilda 
patienters 
upplevelser av 
väntetiden i ett 
överfullt väntrum på 
en akutmottagning 
påverkade dem och 
vården de fick. 
 
 
 
 

Kvalitativ 
prospektiv 
deskriptiv studie 
design 

85 
deltagare  

Enkätbaserade 
intervjuer, fritext 
och Likert-skala. 
Analys enligt 
kvalitativ tolkande 
metod med hjälp 
av statistisk 
programvara 
Stata Version 8 

Studier har visat att en längre 
vistelse på akutmottagningen inte 
gjorde patienternas upplevelse 
mer negativ, snarare tvärt om. 
Patienter berättar också att 
sjuksköterskornas arbete i många 
fall överträffat deras förväntningar 
till det positiva. Forskning har 
identifierat tre viktiga faktorer för 
patienttillfredsställelse; tålmodig 
interaktion, sjuksköterskan och 
kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patienten, 
samt väntetiden. 

Medel-hög 

Göransson & von 
Rosen 
2010 
Sverige 
 
 

Att identifiera 
patienters 
upplevelser av 
triagemötet. 

Kvantitativ 
deskriptiv och 
observerande 
tvärsnittsstudie, 
enkelsidig studie. 

146 
deltagare 
(19) 

Enkätundersöknin
g 
Deskriptiva 
metoder 
användes för data 
analysen 

Majoriteten uppfattade att de blev 
triagerade direkt när de kom till 
akutmottagningen. Av de 
kvarstående uppfattade att 
väntetiderna var acceptabla, eller 
att väntetiden för triageringen var 
för lång. 
 

Hög 
 
 

Marty, 
Bogenstätter, 
Franc, Tschan & 
Zimmermann 
2013 
Schweiz 
 

Att bedöma 
omfattningen av de 
uppgifter som 
lämnats och avgöra 
hur stor del av den 
givna informationen 
patienterna fått på 
akutmottagningen de 
kommer ihåg. 

Kvantitativ 
deskriptiv studie 

96 
deltagare 
(46) 

Standardiserade 
intervjuer 
inspelade och 
transkriberade 
sedan 
kodade 

Skälen för bristen på 
kommunikation av medicinsk 
information kan ligga i det faktum 
att fokus hos akutläkare är främst 
på snabb och korrekt diagnos. 
Tidspressen kan också spela en 
roll. 
Alla patienter lämnade 
akutmottagningen med någon 
information om områdena (1) 
diagnos, sjukdom eller påverkade 

Hög 
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organ, (2)planerade 
undersökningar och (3) följande 
behandling.  

McCarthy et al. 
2011 
USA 
 
 

Att beskriva 
patienters 
uppfattningar av 
kommunikation med 
det medicinska 
teamet i miljön på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
Tvärsnittstudie 

226 
deltagare 

Strukturerade 
intervjuer 
CAT-T (The 
Communication 
Assessment Tool 
for Teams) 
Post hoc analys 

Studien visade att teamet på 
akutmottagningen var 
respektfulla, visade intresse och 
lät patienterna prata till punkt utan 
att bli avbrutna. 

Medel-hög 
 
 

Merrill, Hayes, 
Clukey & Curties 
2012 
USA 
 
 

Att undersöka hur 
traumapatienter med 
flera skador uppfattar 
sjuksköterskors 
beteende i 
omvårdnaden på 
akutmottagningen.  

Kvantitativ 
Deskriptiv studie 

103 
deltagare 
(2) 

Intervjuer, Likert-
skala 

Patienter betygsatte 
sjuksköterskornas beteende som 
mycket bra och värdesätter 
kompetens hos sjuksköterskorna. 

Medel-hög 
 
 

Messina et al. 
2015 
Italien 
 

Att identifiera 
områden med akut 
vårdverksamhet i 
samband med hög 
eller låg 
patienttillfredsställels
e på en 
akutmottagning. 

Kvantitativ 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

259 
deltagare 
(ej angivet) 

Validerade 
frågeformulär 
The Consumer 
Emergency Care 
Satisfaction Scale 
Deskriptiv analys 

Många patienter var missnöjda 
med informationen de fick från 
sjuksköterskan vid hemgång från 
akutmottagningen. Nästan alla 
patienter uttryckte en positiv eller 
mycket positiv bedömning. 
Patienter svarade att 
sjuksköterskor utförde sina 
arbetsuppgifter med skicklighet. 

Medel-hög 
 
 
 

Lutze, Ross, Chu, 
Green & Dinh 
2014 
Australien 
 
 

Att jämföra patient 
tillfredställelse med 
hjälp av två modeller, 
att jämföra om 
patienterna föredrog 
en läkare eller en 
sjuksköterska på 
akutmottagningen 

Kvantitativ 
interventionsobse
rvationsstudie 

353 
deltagare 
(ej angivet) 

Likert-skala, 
frågeformulär, 
Odds Ratio 

86% rankade vården som utmärkt 
eller mycket bra. Sjuksköterskans 
vård var associerat med högre 
patient tillfredställelse. Majoriteten 
skulle föredra att gå till en 
allmänläkare 

Medel-hög 
 
 

Oluwadiya, 
Olatoke, Ariba, 
Omotosho & 
Olakulehin 
2010 

Att identifiera faktorer 
som påverkar 
patienternas 
tillfredsställelse med 
akutsjukvård på ett 

Kvantitativ 
deskriptiv 
prospektiv studie 

250 
deltagare 
(277) 

Enkätundersöknin
g genom 
intervjuer 

Patienternas tillfredsställelse 
poäng var i allmänhet hög vilket 
visar att nöjda med sin vård. 11 % 
skulle inte rekommendera 
mottagningen till andra, vilket 

Hög 
 
 



Agnes Löfman & Petra Nordin 

 
 

Nigeria 
 
 

universitets sjukhus i 
Nigeria 

tyder på att det finns aspekter av 
vården som patienterna var 
missnöjda med. 

Wellstood, Wilson 
& Eyles 
2005 
Kanada 
 

Att undersöka 
patienters upplevelse 
av deras senaste 
besök på 
akutmottagningen 

Kvalitativ 
undersöknings 
studie 

40 
deltagare 

Djupintervjuer 
med telefon 
uppföljning 

Väntetider, uppfattning om 
vårdens kvalitet samt personal 
och patient interaktioner var 
faktorer som formade individuella 
erfarenheter av 
akutmottagningen. 

Hög 
 
 

Zani, Marcon, 
Tonete & Parada 
2014 
Brasilien 
 
 

Att beskriva och 
analysera 
kommunikationsproc
essen etablerad 
mellan 
omvårdnadspersonal 
och patient och 
familj, utifrån båda 
perspektiven på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ 
deskriptiv studie 

40 
deltagare  

Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
dagboksantecknin
gar. 
Data analys 
genom ”the Social 
Representations 
Theory” 

God kommunikation och dålig 
kommunikation påverkar 
samspelet mellan patienten och 
sjuksköterskan, positivt respektive 
negativt.  

Medel-hög 
 
 

Zavala & Shaffer 
2011 
USA 
 

Att identifiera och 
beskriva delar av 
patienters 
missförstånd 
angående 
akutmottagningens 
utskrivnings 
instruktioner 

Kvalitativ 
prospektiv, 
randomiserade 
deskriptiv studie 

49 
deltagare 

Telefon intervjuer 
Analys genom 
deskriptiv statistik 
 

15 patienter uppgav att de var 
oroade p.g.a. dålig förståelse av 
eftervårdsinstruktionerna. Många 
patienter hade frågor om viktig 
information angående 
utskrivningsinstruktioner. Vissa 
svarade att de inte hade fått 
några utskrivningsinstruktioner 

Medel-hög 
 
 

 


