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Sammanfattning    

Det här är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar, vars syfte är att 

ta reda på patienters upplevelser av sin väntetid på akutmottagning. 2 av artiklarna är 

kvantitativa och resterande av kvalitativ metod. Fribergs (2017, ss. 141-151) modell 

ligger till grund för upplägget av studien. Resultatet av studien påvisar att 

akutmottagningar idag står inför komplexa problem. Dessa lyfts fram i resultatet genom 

3 huvudkategorier: akutens miljö, lång väntetid och helhetssyn.  Konsekvenser av de 

komplexa problemen orsakar att en del patienter drar sig för att be om hjälp då de vill 

underlätta för personalen. Patienterna fryser, är hungriga, rädda, oroliga och känner sig 

inte sedda under sin tid på akuten, vilket påverkar helhetsupplevelsen. I många fall hade 

detta kunnat reduceras genom enkla medel så som ögonkontakt, ett inbjudande 

kroppsspråk, skriftlig och muntlig information. I diskussionen lyfts det fram hur 

patienterna utsätts för ett vårdlidande på grund av de brister som resultatet påvisar. 

Slutsatsen av det här är att information och en god vårdrelation främjar patientens 

upplevelse ökar chanserna till en god vårdkvalitet. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, patient, upplevelse, miljö, helhetssyn och väntetid. 
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INLEDNING 

Väntetiderna på akutmottagningar runt om i landet är i dag ofta långa. Vad det ger för 

konsekvenser, både för vårdpersonalen och patienterna, är någonting vi funderar 

över. Eftersom vi båda har erfarenhet av att vara patienter på akutmottagning, där 

väntan varit lång, finns intresset av ämnet. Väntetiden upplevdes mycket påfrestande 

och vi fick känslan av att vara bortglömda och bortprioriterade ovetandes om varför och 

hur länge väntan skulle bli. Det här ligger till grund till varför vi valt att skriva om det 

här utifrån ett patientperspektiv. Vi tror det finns fler med erfarenheter liknande dessa, 

och vill därför ta reda på mer kring hur väntetiden upplevs samt hur och om den kan 

förbättras. Ytterligare en fråga vi ställer oss är ifall en lång väntan leder till fler 

komplikationer för patienterna och ifall eventuella risker hade kunnat reduceras, till 

exempel genom ett vänligt bemötande med mer individanpassad information. Vi tror att 

många patienter idag upplever att de inte blir sedda under sin tid på akutmottagning. 

Informationen misstänker vi även kan vara otydlig och svår att begripa. Ett förändrat 

bemötande av vårdpersonal med tydlig information hade kunnat öka deras 

välbefinnande och minska risken för vårdlidande. 

 

BAKGRUND 

Vårdnivåer i samhället 

Vid sjukdom och andra besvär behövs ibland professionell hjälp. Denna hjälp kan 

erbjudas på vårdcentral eller på akutmottagning beroende på vad det finns för behov och 

besvär. Vid bland annat mindre akuta besvär, kontroller eller vaccinationer ska 

patienten vända sig till vårdcentral. En del vårdcentraler, så kallade jourcentraler, har 

även öppet på kvällar och helger för att ta emot de mer akuta besvären som inte kan 

vänta tills vårdcentralen öppnar igen. Är tillståndet livshotande eller om patienten har 

varit med om en allvarlig olycka hänvisas patienten till akutmottagningen. Akuten är 

öppen dygnet runt och patienten kan vid behov ringa 112 för ambulanstransport. Söker 

patienten till akutmottagningen trots att tillståndet inte är livshotande riskerar patienten 

att få vänta länge eller bli hänvisad till primärvården, det vill säga vårdcentral eller 

jourcentral (Bengtsson 2017). 

  

Akuten 

På akutmottagningen utför den triagerade-sjuksköterskan en första bedömning av 

patientens hälsotillstånd. Patienten blir därefter placerade i en ”grupp” utefter sitt 

tillstånd där de med allvarligast tillstånd blir högst prioriterade. Sjuksköterskan behöver 

dock kontinuerligt se över kösystemet för att upptäcka förändringar hos patienterna och 

därefter eventuellt prioritera om i kön. Konsekvenser av det här kan bland annat bli att 

många patienter samtidigt och brådskande behöver en sängplats och kontakt med läkare. 

Akutmottagningens sängar och rum kan då snabbt bli fulla, vilket kan innebära att andra 

patienter som behöver de här insatserna får vänta. Samtidigt fylls väntrummen på och 

sjuksköterskan behöver observera och bedöma patienternas tillstånd och behov av vård 

(Brothers & Campos 2010). 
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Väntan på akutmottagning och dess komplexitet 

Väntan på akutmottagning består inte endast av att vänta på läkare. Det är även väntan 

på undersökningar och att eventuellt förflyttas till avdelning. Dessa patienter tar upp 

plats på akutmottagningen som senare nyanlända patienter är i behov av. Detta leder till 

längre väntetider på grund av ökat tryck på akutmottagningen. Trycket på 

akutmottagningen skiljer sig åt beroende på hur många patienter som är i behov av vård 

och vilken tid det är på dygnet (Houston et al. 2015). 

  

Den långa väntan är det inte alla som orkar med. En studie visar att 43 % lämnade 

akutmottagningen innan de träffat läkare för bedömning på grund av att de upplevde att 

väntetiden var för lång. Konsekvenser av detta är att en del patienter åker hem med 

besvär som egentligen krävt vård eller bedömning (Wilson, Zimmerman, Applebaum, 

Kovalski & Stein 2013). 

  

Sjuksköterskans intervjuteknik och förmåga att använda sin kliniska blick bidrar till en 

ökad patientsäkerhet. En felbedömning kan leda till allvarliga konsekvenser på grund av 

att patienten blivit felaktigt triagerad och därmed får vänta längre än vad patienten 

klarar av. För att minska riskerna att triagera fel finns det olika modeller att utgå ifrån, 

exempelvis ”Rapid Emergency Triage and Treatment System” (RETTS) att ha som 

grund i sin bedömning. En sådan modell i kombination med sjuksköterskans erfarenhet 

ökar patientsäkerheten (Forsman, Forsgren, Carlström 2012). 

  

Triagering och exempel på triage-grupper 

Triagesystemet syftar till att snabbt identifiera och urskilja patienter som behöver 

omedelbar vård från de patienter som kan vänta på behandling (Forsman, Forsgren, 

Carlström 2012). För att triagera finns det flera olika modeller för sjuksköterskan att ta 

hjälp av. RETTS bedömer vitalparametrar och tar hänsyn till patienternas kontaktorsak 

för att placera dem i en viss färggrupp. Det finns fem olika färggrupper och för att en 

patient ska placeras i en viss grupp krävs det att patienten uppfyller vissa kombinationer 

i sina vitalparametrar. Placeringen i färggruppen är inte permanent då patientens 

tillstånd snabbt kan förändras och därmed triageras patienten om till ny färggrupp. 

 Blå grupp: Hit räknas de som ej är i behov av triage. Dessa får vänta i 

väntrummet på sin tur. 

 Grön grupp: Hit räknas de patienter som har normala vitalparametrar och med 

en syresättning över 95% utan syrgas. Riktlinjerna menar att dessa patienter ska 

få kontakt med läkare inom fyra timmar och under väntetiden få kontinuerlig 

tillsyn av en undersköterska. 

 Gul grupp: Kriterier för att placeras i den här gruppen är bland annat att 

patienten har en syresättning mellan 90-95% utan syrgas och/eller att 

temperaturen överstiger 38.5°C. Pulsen ska antingen vara över 110 slag/min 

eller under 50 slag/min samt att medvetandegraden ska vara något påverkad. De 

här patienterna ska få träffa läkare inom två timmar och kontinuerligt få sina 

avvikande parametrar kontrollerade. 

 Orange grupp: Syresättningen hos patienten ska här vara under 90% utan 

syrgas, temperaturen ska vara över 40°C eller under 35°C. Medvetandegraden är 

tydligt påverkad, patienten är exempelvis somnolent och andningsfrekvensen 

överstiger 25 andetag/min. Pulsen är antingen över 120 slag/min eller under 40 
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slag/min. Patienten kräver tillsyn av ansvarig sjuksköterska var tjugonde minut 

där en full kontroll av de vitala parametrarna utförs. Patienten ska dessutom 

träffa läkare inom tjugo minuter enligt riktlinjer. 

 Röd grupp: Här har patienten exempelvis en ofri luftväg, krampanfall eller är 

medvetslös. Syresättningen är under 90 % utan syrgas och det systoliska 

blodtrycket ligger under 90 mm Hg. Pulsen kan vara regelbunden och över 130 

slag/min eller oregelbunden över 150 slag/min. Dessa patienter ska ständigt 

övervakas och ha direktkontakt med läkare (Sandman, Ekerstad & Lindroth 

2012). 

  

Efter triageringen 

När patienterna blivit triagerade börjar en ny väntan. Den kan vara exempelvis väntan 

på inläggning, vidare undersökning eller läkarkontakt. Under den här tiden är det viktigt 

att patienten utifrån sin triage-grupp får rätt övervakning. Det är vanligt att patienten 

utöver sin triage-grupp också delas in i ett ”spår” för den åkomma som står i fokus 

(medicin, kirurgi, neurologi eller ortopedi) för att ett team med rätt specialitet sedan kan 

ta hand om patienten. En grundtanke med triage- och spårupplägg är att en individs 

vårdprocess inte ska påverkas av övriga patienters vårdprocesser (Sandman, Ekerstad & 

Lindroth 2012). 

  

Principer som påverkar triagen och patienternas vård 

Sjukvården bedrivs utifrån människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 

samt kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa tre betyder kortfattat att alla människor har 

ett lika värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Att 

vårdens resurser ska fördelas efter behov samt att sjukvården bör ha en rimlig relation 

mellan kostnader och effekt, där effekten är mätt i förbättrad hälsa och ökad livskvalitet 

(Statens offentliga utredningar 2001, ss. 160-163). 

  

Patienters upplevelse av triage 

Enligt tidigare studier har det framkommit att patienter inte förstår triagen och önskar 

mer information under triage-bedömningen och också under väntetiden efter. 

Patienterna ville få veta vilken ”grupp” de tillhörde samt vad den maximala väntetiden 

beräknades vara (Meek & Phiri 2005 se Sandman, Ekerstad & Lindroth 2012). 

  

En svensk studie menar att patienterna ska informeras om sin triageplacering och 

uppskattad väntetid (Göransson & von Rosen 2010 se Sandman, Ekerstad & Lindroth 

2012). I en annan svensk studie lyfts det fram att det är viktigt att patienterna behandlas 

ur ett holistiskt perspektiv i triagebedömningen. Detta innebär att patienten blir bemött 

och behandlad ur ett fysiskt, psykiskt och emotionellt perspektiv (Möller m fl 2010 se 

Sandman, Ekerstad & Lindroth 2012). 

  

Statistik om akutmottagningar 

Under året 2015 sökte 2,5 miljoner patienter till akutmottagningar runt om i Sverige. Av 

dessa patienter var det endast 32 % som blev inlagda i slutenvården. Hur länge patienten 
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fick vänta på läkarbedömning, utskrivning eller eventuell inläggning från 

akutmottagningen berodde på vilken tid på dygnet patienten sökte, vilken färgkod 

patienten fått vid triage, bemanning och hur många som sökte. Medeltiden på 

akutmottagningen var 2 timmar och 59 minuter. 80 % av de patienter som sökte blev 

gul-, grön- eller blåtriagerade och de patienter med gul triagering hade högst 

sannolikhet att få vänta länge, då de ansågs vara mer svårdiagnostiserade 

(Socialstyrelsen 2015, ss.13-50). 

  

Vårdande samtal, vårdrelation och vårdlidande 

Sjuksköterskan ansvarar för att samtalet alltid blir vårdande men både patient och 

sjuksköterska måste vara delaktiga. Det finns alltid en risk att sjuksköterskan för en 

envägskommunikation och talar till istället för med patienten. Strävan efter ett vårdande 

samtal innebär att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna till patienten samt ha 

ögonkontakt, vilket leder till en tvåvägskommunikation där patienten känner sig sedd 

och bekräftad. Ju mer utsatt patienten känner sig desto viktigare blir det vårdande 

samtalet för patientens hälsa och välbefinnande. Ett vårdande samtal präglas av 

öppenhet och följsamhet där sjuksköterskan svarar an på både uttalade och outtalade 

frågor hos patienten (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 200-203). 

  

En vårdande relation ska främja patientens välbefinnande genom respekt, ömsesidighet 

och tillit. Vårdaren har störst makt och därmed störst ansvar för att relationen ska bli 

god och att patienten ska bli delaktig. Om relationen inte blir vårdande, exempelvis om 

sjuksköterskan inte är lyhörd eller inte behandlar patienten med respekt, kan ett 

vårdlidande utvecklas hos patienten (Wiklund 2003, ss. 156-158). 

  

I vårdvetenskapen beskrivs vårdlidande som ett lidande patienten upplever av brister i 

vården. Det kan uppstå om patienten upplever sin vård och behandling otillräcklig, inte 

är delaktig eller när patienten inte har kontroll över sin vård. Ett vårdlidande är inte 

förknippat med sjukdom eller skada, utan är ett lidande sjukvården orsakat. 

Sjuksköterskan kan motverka patientens vårdlidande genom att informera och se till att 

patienten blir delaktig i sin vård samt ha ett reflekterande förhållningssätt (Wiklund 

2003, ss. 104-108). 

PROBLEMFORMULERING 

Många patienter möter idag långa väntetider trots de riktlinjer som finns inom vården. 

En del patienter får vänta i flera timmar på akutmottagningen innan de träffar läkare och 

eventuellt får en vårdplats på rätt avdelning. Problemet med långa väntetider idag är 

komplext. Många faktorer såsom brist på information, högt tempo på akuten och brist 

på vårdplatser och personal spelar in. Den ökade belastningen leder bland annat till att 

personalen på akuten får arbetsuppgifter som inte vanligtvis tillhör en akutmottagning, 

såsom specifik omvårdnad och beställa matbrickor. Tiden läggs då på ovanstående 

istället för att upprätthålla ett bra flöde i kösystemet på akuten. För patienternas del 

leder den långa väntan till ovisshet och ett ökat lidande. I denna studie undersöks och 

belyses det hur patienter upplever att det är att vänta på akutmottagningen, samt vad 

personalen kan göra för att få deras väntetid mindre påfrestande. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter upplever sin väntan på akutmottagningar. 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie enligt Fribergs (2017, ss.141-151) modell som 

beskrivs i ”Dags för uppsats”. Friberg menar att det är viktigt att hitta artiklar som är 

publicerade inom det identifierade problemområdet. Det första steget är att utarbeta 

sökord för sin datainsamling och sedan avgränsa funna artiklar som är relevanta för 

studien. Avgränsning innebär att inklusions- och exklusionskriterier för artiklarna sätts 

och att författarna väljer ut och sållar bort samt omformulerar sina sökord för att 

begränsa antalet artiklar. De utvalda artiklarna ska sedan analyseras i olika steg. 

Analysstegen innebär att studierna sammanfattas och dokumenteras i en modell där 

bland annat resultaten lyfts fram. Likheter och skillnader mellan artiklarna tas fram för 

att tydliggöra de aktuella studiernas resultat. Lämpliga rubriker utarbetas sedan så att 

artiklarnas olika resultat sorteras upp. Väl framme vid resultatet i författarnas egen 

studie presenteras det vad de kommit fram till i de olika studierna de analyserat. Arbetet 

avslutas med en diskussionsdel där författarna synliggör vad det finns för 

kunskapsluckor, förslag på förbättringsarbete samt diskuterar vilka nya frågor som 

kommit upp. Diskussionen ska också innehålla förslag på hur resultatet kan användas i 

praktiken och hur resultatet kan förstås. 

  

Datainsamling 

Inledningsvis formulerades sökord på engelska utifrån syftet. Som grund för sökningen 

användes: patient, emergency och experience som sökord. Ytterligare sökord lades 

sedan till för att avgränsa sökningen. Dessa sökord varierade och var bland 

annat nursing, suffering och room eller department. Olika databaser som Cinahl och 

PubMed som är lämpliga för studier inom vården användes. Var god se bilaga 1. Både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar användes då det gav oss en bredare 

grund att utgå ifrån. Därefter omformulerades sökorden samt inklusions- och 

exklusionskriterier utarbetades eftersom fler artiklar behövdes. Genom den här 

processen valdes tillslut åtta artiklar ut till vårt resultat, se bilaga 2. De inkluderade 

artiklarna skulle vara peer-reviewed samt skrivna på engelska alternativt svenska. Alla 

åtta artiklar vad dock skriva på engelska men en del artiklar var skrivna i Sverige och av 

svenska författare. Artiklar på andra språk exkluderades eftersom de var svåra att på ett 

korrekt sätt granska, samt artiklar över 15 år. För att sålla bort vissa artiklar läste vi 

deras sammanfattningar för att få en snabb överblick om vad de handlade om. 

  

Dataanalys 

Granskningen av de åtta inkluderade artiklarna gjordes först separat med 

markeringspennor. En analys genomfördes sedan gemensamt för att se vad var och en 

markerat för att säkerställa att artiklarna och deras resultat uppfattats likvärdigt. Därefter 

sammanfattades artiklarnas problem, syfte, metod och resultat i den mall som Friberg 

beskriver (2017, s. 47). 
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När granskningen av alla artiklar var klar och de var införda i mallen sammanställdes 

likheter och olikheter för att hitta kategorier och underkategorier till resultatet. 

Artiklarna som valts ut hade likvärdiga resultat men en del olikheter som beskrivs i 

resultatet. De olika delarna vi kom fram till som var viktiga att ha med var akutens 

miljö, lång väntetid och helhetssyn. 

  

Innan resultatet skrevs gjordes en analys för varje artikel för att lättare se att allting kom 

med. Det underlättade också att jämföra de olika artiklarnas resultat med varandra. När 

analysen var utförd skrevs resultatet under de kategorier vi kommit fram till. 

Kategorierna omformulerades många gånger. Syftet formulerades om eftersom 

resultatet var bredare än det tidigare först formulerade syftet. De utarbetade kategorierna 

och underkategorierna fick avgränsa vad som skulle vara med i varje stycke i resultatet 

för att det skulle bli lättläst och strukturerat. I artiklarna fanns det tydliga 

problemområden som underlättade strukturen och uppbyggnaden av resultatet.  

  

RESULTAT 

Resultatet baseras på de åtta vetenskapliga artiklar. De granskade artiklarna hade tre 

gemensamma kategorier som vi valt att lyfta fram i vårt resultat med hjälp av 

underkategorier. 

 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 
 

Akutens miljö  Stressig miljö 

 Känslomässiga reaktioner 

 Ju mer folk, ju sämre vårdkvalitet 

Lång väntetid  LWBS ”left without beeing seen” – att 

lämna utan bedömning 

 Upplevelsen av ”onödig” väntetid 

Helhetssyn  Kommunikation, information och 

bemötande 

 Kropp och själ 

 Delaktighet 

 

  

Akutens miljö 

Stressig miljö 

Patienter på akutmottagningar upplever miljön som stressande och högljudd. Då de ofta 

väntar länge blir detta en påfrestning för dem. Patienterna upplever att de har svårt att 

vila eller komma till ro på grund av den hektiska miljön omkring dem. Många får också 

vänta länge för att få en sängplats och får därför sitta eller stå en längre tid (Han et al. 

2016). 

  

Akutens miljö präglas ofta av gråt, skrik, oroliga patienter, springande personal, 

smällande dörrar, höga ljud och stark belysning, vilket många patienter upplever som 

skrämmande, besvärlig och stressande. Dessutom är det många patienter som blir 
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lämnade ensamma upp till flera timmar på en säng de upplever som hård, smal och 

obekväm. Det här kan leda till vårdskada såsom trycksår eller fall ur säng. Många 

patienter klagade på ryggsmärtor på grund av den hårda sängen och många var 

dessutom oroliga för att trilla ur eller bli bortglömda. Det miljöombyte det innebär för 

patienter att komma till akuten i samband med den hektiska miljön där kan leda till att, 

framförallt äldre, patienter får konfusion. För att minimera riskerna för konfusion är det 

viktigt med ett bra bemötande och trygg miljö (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad 

& Wimo 2004). 

  

Känslomässiga reaktioner 

Under sin väntetid på akuten upplevde patienter brist i integriteten då de blev 

informerade och undersökta i miljöer där andra patienter befann sig. Detta skapade en 

känsla av otrygghet. Många patienter var hungriga, törstiga och frusna men vågade inte 

fråga efter filtar, då de upplevde att personalen hade fullt upp. De vågade inte heller 

lämna akuten för att köpa mat i fall de skulle missa sin läkarbedömning eller annan 

viktig information. Utöver de här känslorna var det dessutom många patienter som 

upplevde oro, ångest och rädsla inför sitt besök på akuten och för sin framtid. Många 

hade kraftiga smärtor och fick vänta länge på smärtlindring, vilket skapade frustration 

hos patienter och anhöriga (Kihlgren et al. 2004). 

  

Ju mer folk, ju sämre vårdkvalitet 

Akuten har öppet dygnet runt och har svårt att förutse sin belastning. Under tider då den 

är mer belastad visar det sig att vårdkvaliteten för patienterna blir sämre. Detta på grund 

av att personalen då inte har samma tid att ge till varje patient, väntetiderna blir längre 

och patienterna upplever känslor av otrygghet, rädsla och att de inte blir sedda eller 

hjälpta (Han et al. 2016). 

  

Den ökade belastningen på akuten leder till negativa konsekvenser för alla inblandade. 

Personalen får en ökad stress vilket patienter och anhöriga känner av. Det gör att de drar 

sig för att fråga då de inte vill störa och belasta sjuksköterskorna ännu mer. Patienter 

och anhöriga upplever att sjuksköterskan har en komplex och utmanande miljö att 

arbeta i. De har en känsla av att sjuksköterskorna blir sjuka av sitt arbete och känner stor 

empati för dem (Cypress 2014). 

  

Lång väntetid 

LWBS “left without being seen” – att lämna utan bedömning 

Ett problem med långa väntetider är att en stor andel patienter väljer att lämna akuten 

utan att ha fått en läkarbedömning. En studie valde att titta närmare på varför 

patienterna valde att gå hem och hur deras tillstånd klarade av att lämna sjukhuset utan 

bedömning. De kom fram till att 78 % av de som lämnade, valde att lämna akuten på 

grund av de långa väntetiderna. Men det fanns också de patienter som valde att lämna 

på grund av att de kände sig för sjuka för att orka vänta eller gick hem då de inte kände 

sig bra bemötta. Ungefär hälften av dessa hade fortfarande problem med sin hälsa då 

forskarna ringde upp för att stämma av 1-3 veckor efter deras besök på akuten. En del 
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av patienterna valde att söka vård någon annanstans men det var inte alla som hade fått 

hjälp vid återkopplingen från forskarna (Vieth & Rhodes 2006). 

  

Upplevelsen av ”onödig” väntetid 

Stor del av väntetiden upplevdes av patienterna som onödig. Denna väntetid bestod av 

att vänta på provsvar, träffa läkare som konsulterar med andra specialister, samt väntan 

på återkoppling. En del patienter fick träffa många olika läkare eftersom deras tillstånd 

var komplext och behövde infallsvinklar av olika specialiteter. Under tiden de väntade 

fick de bristfällig information, vilket gav dem känslan av att de var bortglömda och inte 

visste vad det var de väntade på (Kihlgren et al. 2004). 

  

En annan vanlig känsla patienter bär på är att de endast får hjälp i det akuta skedet. När 

de blivit mer stabiliserade får de ligga och vänta länge och även där utan information 

gällande vad som komma skall och beräknad väntetid. Det här ger dem en känsla av att 

vara bortglömda och många uttryckte en oro för att bli lämnade ensamma (Han et al. 

2016). 

  

En annan studie visar att patienternas upplevelse av väntan skiljde sig åt innan och efter 

triagen. Fram till att patienterna blev triagerade upplevde många att omhändertagandet 

gick smidigt. Efter triagen däremot var väntan i de flesta fall jobbigare då den var längre 

och mer oviss. Här visste inte patienterna vad de väntade på och inte heller hur länge de 

skulle vänta (Göransson & Von Rosen 2009). 

  

Patienter som bodde geografiskt nära akuten eller hade bra förbindelser upplevde i det 

stora hela besöket på akuten mer positivt än de som hade lång resväg. Studien belyser 

också att upplevelsen skilde sig åt beroende på hur länge patienterna väntat och när de 

fick åka hem. Att ha väntat länge utan önskat resultat eller att bli hemskickad sent på 

kvällen gav sämre upplevelse för patienterna (Handel, French, Nichole, Momberger & 

Fu 2014). 
  

Helhetssyn 

Kommunikation, Information och Bemötande 

En av de viktigaste frågorna som de flesta studier påvisar är att information till 

patienterna är nödvändigt för att de ska få en bra upplevelse på akuten. Trots detta 

upplever nästan alla patienter att de inte får tillräckligt med information samt att den 

information som ges är obegriplig. De upplever framförallt att de får för lite information 

gällande sitt medicinska tillstånd och den beräknade väntetiden (Göransson & Von 

Rosen 2009). 

  

Kommunikationen anses av många patienter vara bristfällig. De hade önskat att någon 

tog sig tid att presentera sig, ge ögonkontakt, säga hej och fråga hur de mår samt svara 

på frågor. Sådana enkla kommunikationsmedel gav patienterna en ökad trygghet och en 

känsla av att bli sedda och bekräftade. Brast det i kommunikationen ansågs det av en del 

patienter som oprofessionellt. Patienterna önskar få veta vad som sker och planeras 

gällande deras vård. De vill bli informerade och undervisade i sin vårdprocess. De vill 



 9 

även att sjuksköterskan endast pratar om relevanta saker och inte “pratar över huvudet” 

på dem med kollegor om sitt privatliv (Cypress 2014). 

  

Många patienter som hade med sig anhöriga till akuten tog ut sin frustration över den 

bristfälliga kommunikationen och informationen på dessa. En observationsstudie visar 

att patienter får olika bemötande på akuten. De som fick sämre bemötande upplevde inte 

den medicinska vården sämre men klagade på attityden hos sjuksköterskan. Attityden 

ansågs vara minst lika viktig som den medicinska kompetensen enligt patienterna. De 

värdesatte sjuksköterskor som var snälla och ödmjuka samt gav god omvårdnad och bra 

information (Kihlgren et al. 2004). 

  

En studie påvisar att patienter tror att sjuksköterskor hade kunnat utföra ett bättre jobb 

om de fick mer tid till vila och återhämtning. Patienterna hade en känsla av att 

sjuksköterskorna inte tar hand om sig själva utan alltid sätter jobbet och patienterna 

först. De hade önskat att de fick professionell hjälp med avslappning så att de själva inte 

ska bli sjuka av sitt jobb. Då patienterna ofta upplevde vården och sjuksköterskorna som 

stressade önskade patienterna att sjuksköterskan också fick bättre utbildning i 

kommunikation så att denna inte brister trots pressen (Cypress 2014). 

  

Kropp och själ 

I det stora hela är många patienter nöjda med den medicinska vården de får hjälp med 

på akuten. De litar på att personalen är kompetent och känner en trygghet i 

omvårdnaden. Dock upplever de att personalen inte ser till deras psykiska besvär och 

den oro det innebär att vara sjuk. Många upplevde sig som ett objekt som sjuksköterskor 

och läkare undersökte med många olika medicinsk-tekniska instrument. Återkopplingen 

gällande de undersökningar som genomfördes var i många fall i medicinska termer 

vilket patienterna inte förstod (Kihlgren et al. 2004). 

  

Patienter som visste namnet på sjuksköterskan som hade ansvaret om dem upplevde 

vården bättre och tryggare. Att veta sjuksköterskans namn eller att sjuksköterskan ofta 

visade sig i korridoren gjorde att patienterna lättare kände igen vem de skulle vända sig 

till. De som fick veta namnet eller hade en tätare kontakt med sin sjuksköterska på 

akuten upplevde att de blev bemötta bättre både emotionellt och medicinskt (Blank et al. 

2013). 

  

Patienter som söker till akuten förväntar sig att bli väl bemötta. Många som söker och 

blir triagerade som mindre allvarligt sjuka upplever sig sämre omhändertagna och inte 

lika välkomna som de mer akuta patienterna. Hos dessa patienter infinner sig en känsla 

av att inte bli tagna på allvar (Frank, Asp & Dahlberg 2007). 

  

Delaktighet 

En studie påvisar tydligt vikten av delaktighet för patienterna i vården och hur det ska 

främjas på bästa sätt. Det är sjuksköterskans ansvar att göra patienten delaktig i sin vård 

genom att bland annat informera, ställa frågor och svara på frågor. Muntlig och skriftlig 

information underlättar för patienterna och ökar deras chans att bli delaktig. 

Informationen kan gälla deras väntetid, triagering och hur sjuksköterskan arbetar. Detta 
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kan öka patienters förståelse för vårdprocessen, hur sjuksköterskan jobbar och vad som 

sker runt omkring dem på akuten. Då patienter vet sina rättigheter tar de själva ofta 

kommando och kräver att bli delaktiga i sin vård. Det kan gälla att de tackar nej till 

vissa undersökningar eller kräver att få information gällande någonting de undrar över. 

Detta upplever dock en del sjuksköterskor som otålighet, irritation och aggression hos 

patienterna. Att få patienter delaktiga är någonting att eftersträva. Det kan ske genom att 

visa ett intresse för dem, ha ett öppet och välkomnande kroppsspråk och ge dem 

information som är enkel att ta till sig och förstå. Ett vänligt tonläge och ansiktsuttryck 

med ögonkontakt och ett lugnt bemötande gör att patienterna vågar och vill vara 

delaktiga (Frank, Asp & Dahlberg 2007). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inledningsvis fördes en dialog gällande vad vi tyckte om vår metod och om det var 

någonting som kunde gjorts annorlunda. Styrkor och svagheter med arbetet och 

huruvida resultatet är trovärdigt eller inte diskuterades. Val av artiklar och 

tillvägagångssätt jämfördes det med en del andra uppsatser på Diva. Att skriva 

diskussionen gick sedan fort då mycket av förberedelserna gjordes muntligen. 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur patienter på akuten upplevde sin väntetid. För 

att få svar på detta gjordes en litteraturstudie baserad på både kvantitativa och 

kvalitativa studier. De flesta artiklarna var kvalitativa vilket var önskvärt då de 

beskriver den upplevda erfarenheten som åsyftades. Detta ger en mer subjektiv syn på 

hur patienter på akuten upplever sin väntan. De kvalitativa artiklarna har alltid någon 

form av livsvärldsperspektiv vilket utgjorde en grund i resultat i studien (Olsson & 

Sörensen 2011, ss.158-159).  

 

De kvantitativa artiklarna har använts till större del som komplement eftersom de 

innehöll mycket bra statistik som är beskrivna i siffror och tabeller. Där gavs en mer 

objektiv och exakt information om till exempel antal patienter som upplevt en viss 

känsla eller lämnat akuten utan läkarbedömning (Olsson & Sörensen 2011, ss. 109-

110). Att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar tror vi är en fördel. Det gav 

information till resultatet ur olika synvinklar och belyste problematiken med både 

objektiva och subjektiva infallsvinklar.  
 

När artiklarna lästes försökte vi undvika att tolka och istället diskutera med varandra om 

vi uppfattat artiklarna på samma sätt. Alla artiklar som användes var skrivna på 

engelska vilket ibland resulterade i att de var svåra att förstå. Då översattes vissa ord till 

svenska för att förstå innebörden, samt frågade varandra. Detta för att minska risken för 

tolkning och för att få ett trovärdigt resultat. Att artiklarna var på engelska kan innebära 

att någonting missuppfattas. Detta kan ses som en svaghet i vårt resultat.  

 

De valda studierna kom fram till samma eller liknande upplevelser hos patienterna 

vilket gjorde oss trygga i att resultatet är tillförlitligt. Artiklarna som använts studerar 

patienter runt om i världen, trots att vi främst velat undersöka hur patienterna i Sverige 

upplever väntetiden. I åtanke fanns också att kultur och en del länders förutsättningar 
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kunde påverka hur patienterna upplevde vården och väntetiden på akutmottagningar. 

Resultat från andra länders forskning inkluderades då resultaten överensstämde med de 

som den svenska forskningen påvisar. Då vi även själva varit patienter i både Sverige 

och i utlandet kände vi igen oss i de upplevelser som beskrivs och även det ger ett mer 

trovärdigt resultat. För oss var det en fördel om våra artiklar var etiskt godkända 

eftersom det gav en trygghet i att forskningen utförts på ett korrekt sätt där ingen 

kommit till skada. 

 

Resultatdiskussion 

Det resultatet påvisar och det som synliggörs, är att många patienter önskar bättre 

information, kortare väntetid, bättre bemötande, att vara delaktiga och få en större 

tydlighet i sin vårdprocess. Detta för att erhålla en bättre helhetsupplevelse av vården 

och framförallt sin väntetid på akuten som ett flertal studier påvisar. Flera studier 

påvisar att de psykiska behoven inte tillgodoses på samma sätt som de fysiska. Detta 

skapar hos det större antalet patienter en oro över att inte få den vård de behöver samt 

att de upplever en känsla av att de blivit bortglömda. Miljön på akuten tycks ha en 

negativ inverkan på patienterna då den ofta är stressande och patienter ligger frusna, 

hungriga och ensamma i flera timmar. 

 

Flertalet av alla patienter som väntar på akuten upplever ofta att de är väldigt sjuka eller 

att de har livshotande skador eller sjukdomar. Detta är starkt förknippat med ångest, 

rädsla, stress och i många fall även smärtor. Känslor som förlorad kontroll över sitt 

självbestämmande och rädslan av att någon annan har ansvar för ens överlevnad och 

hälsa skrämmer många. De allra flesta patienter upplever trots detta en god medicinsk 

hjälp då det är många sjuksköterskor runt om kring som undersöker dem. Dessa 

upplevda känslor orsakar ett onödigt vårdlidande som kunnat undvikas om vårdpersonal 

var mer närvarande och medvetna.  
 

Den främsta känslan patienter upplevde var brist i sin omvårdnad kring det emotionella 

och psykiska behoven. De önskar mer tid med sjuksköterskan och att sjuksköterskan 

lyssnar samt svarar på deras frågor, skapar ögonkontakt och är trevlig. Det visar sig att 

patienter värdesätter respekt och empati av sjuksköterskan i stressfulla och påfrestande 

situationer, som det kan innebära att vistas i på en akutmottagning. Trots detta visar 

studier att patienter upplever sig bortglömda, ignorerade, rädda och att de skäms över 

sin situation.  

 

Vissa patienter som blivit triagerade som mindre akuta känner sig som en belastning för 

den redan stressade personalen. De är främst denna patientgrupp på akuten som har 

känslor av skam och även upplever ett bristande självförtroende. Många patienter 

upplever att de själva måste anstränga sig för att få en god relation till sjuksköterskan. 

De tror att det gynnar deras vård om de har en god vårdrelation. Försök att skämta och 

få relationen mer lättsam ingår i dessa försök. Vissa upplever att om de inte har en god 

vårdrelation ses de av personalen som objekt och inte som människor, vilket kan 

upplevas som kränkande.  

 

Patienter önskar både skriftlig och muntlig information för att på ett underlättande sätt 

ta del och förstå vad som sker. De vill vara mer delaktiga i sitt tillstånd gällande 
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provsvar, diagnoser och behandlingar. Om patienterna inte får information kring detta 

kan den tid de väntar på, exempelvis provsvar, upplevas som onödig. Detta kan bero på 

att patienterna inte har kunskap i hur lång tid det tar att analysera prover eller hur 

personalen konsulterar med varandra. Denna väntan kan ge en undran hos patienterna 

med en önskan om att få veta hur deras hälsotillstånd ser ut, hur planerade behandlingar 

går till samt hur de förväntas må efter. Patienters upplevde att deras frågor kunde 

uppfattas som onödiga eller dumma då de frågade kring detta och även det här leda till 

ett onödigt vårdlidande.  

 

Vi fann även i andra vetanskapliga artiklar att det hör till vanligheterna att bli lämnad 

ensam på akuten och detta gör att många upplever känslor av rädsla och oro. Den 

påfrestande arbetsmiljön känner många patienter av. De med tidigare erfarenhet av att 

vänta på en akutmottagning har oftare med sig en anhörig då de är medvetna om hur det 

brukar vara, bland annat att de får vänta ensamma i flera timmar. Stöd från anhöriga 

upplevs även som en trygghet då det kan hjälpa dem att föra patientens talan och frågor 

vid behov samt att de kan ge bekräftelse i lidandet och den emotionella biten (Gordon, 

Sheppard & Anaf 2009).   

 

Studier påvisar att patienter som kommer in med smärta upplever att de får vänta 

onödigt länge på smärtlindring och att denna tid kan vara väldigt plågsam. Väntan och 

obehaget är subjektivt och skiljer sig från person till person. Utöver väntan på 

smärtlindring kan väntan på att få använda toaletten anses som kränkande för patienters 

integritet. Många upplever det jobbigt och förnedrande att behöva be om hjälp att utföra 

sina behov framför andra patienter. Det här i samband med inte få träffa läkare, brist på 

information och ett mindre bra bemötande gör att många patienters helhetsupplevelse av 

akuten blir negativ (Blakemore 2014). 

 

Vårdvetenskapen lyfter vikten av en holistisk syn på människan som främjar delaktighet 

i det vårdande samtalet och relationen. Det resultatet påvisar är i många fall motsatsen 

till detta. Patienter upplever sig inte delaktiga, sedda eller bekräftade i sin vård, vilket 

orsakar ett vårdlidande. Vi menar att all personal inom vården måste ta sitt ansvar att ge 

patienter förutsättningar att bli delaktiga. Genom information, mer tid och att sluta 

betrakta patienten som ett objekt kan det här lyckas. Vi tror dock att sjuksköterskan inte 

alltid är medveten om de upplevelser patienten har. Därför bör ett reflekterande 

arbetssätt implementeras genom reflektioner, simuleringar och seminarier i 

arbetsgruppen. På så sätt får personalen en inblick i patientperspektivet och även 

uppleva de känslor som patienter tros uppleva. Vi tror detta kan ge en fördel i vårdandet 

och gynna utvecklingen för ett professionellt förhållningssätt där sjuksköterskan förstår 

innebörden av de emotionella behoven. 

 

En anledning till att patienter upplever en god medicinsk hjälp tror vi kan bero på att de 

hela tiden ser det konkreta i den medicinska biten. Där ser de att personalen aktivt gör 

något, exempelvis mäter blodtrycket och temperaturen. Ur ett emotionellt perspektiv, 

vad gäller regelbunden kontakt, närhet och bekräftelse finns inte samma tydlighet i 

omvårdnaden.  

 

Samhället idag präglas av ett högt tempo och högre stress än tidigare. Det gör att många 

människor troligen ”inte har tid” att gå till vårdcentralen, utan söker på akuten senare på 
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eftermiddagen. Dessutom tror vi många inte orkar vänta på att tillfriskna samt att de inte 

känner till vad de själva kan göra åt sina tillstånd utan vänder sig till akuten för att få 

hjälp. På grund av det här misstänker vi att allmänheten behöver mer lättillgänglig 

information men också att människor behöver bli införstådda i att inte påverkas för 

mycket av det höga tempot vi lever i. Det stressfulla tempot speglas också på 

akutmottagningar vilket gör att både personal och patienter lider. Om information finns 

lättillgänglig är det lättare för de som söker vård att veta vart de ska vända sig. Att vissa 

patienter kan gå till vårdcentral eller jourmottagning istället för akuten och därmed kan 

belastningen minskas på akutmottagningen. Detta kan även minska väntetiden och ge en 

mer hållbar utveckling. 

 

Vi anser att hälsan bortprioriteras i många fall, av människor som vill lyckas på sina 

jobb, hinna med att träna och umgås med familj och vänner samt vara uppkopplade på 

sociala medier. Dessutom har vi känslan av att många människor vill ha ”mirakelkurer” 

på akuten efter en halvtimmes väntan. Om den här föreställningen stämmer leder det till 

att det ställs krav på akuten som vi anser är orimliga. 

 

Som studenter blir vi upprörda av att läsa den forskning som finns på patienters 

upplevelser. Det var ingenting vi blev chockerade över, utan resultaten var förväntade. 

Trots detta var det är oerhört ledsamt att få det bekräftat att så många människor lider av 

de brister som finns i bland annat vårdpersonalens bemötande. Vi misstänkte att bristen 

på information var någonting många patienter upplevde besvärlig, eftersom vi själva 

upplevde det som patienter.  

Det vi vill ta med oss in i vår kommande sjuksköterskeroll är vikten av information och 

ett gott bemötande samt att ögonkontakt, kroppsspråk och att vara synlig för patienten 

ökar deras välbefinnande och känsla av trygghet. 
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SLUTSATSER 

Våra slutsatser är att allt för många patienter lider under sin väntetid på akuten trots de 

riktlinjer, etiska principer och rekommendationer som finns. Vi hade önskat att 

vårdpersonal på akutmottagningar tar reda på patienternas perspektiv för att kunna 

underlätta deras besök på akuten. Mycket av det som kan göras för att få patienterna att 

må bättre och känna sig mer trygga är enkla saker så som mer information och tätare 

kontakt med sjuksköterskan. Dock tror vi inte detta kan lösa problemet då det är mycket 

mer komplext än att bara informera patienterna bättre under deras väntetid. Allmänheten 

måste få mer information om vart de ska vända sig med sina åkommor, hur triagering 

går till på akuten och få mer lättillgänglig information om vad de kan göra själva åt 

mildare sjukdomar och skador. Detta tror vi hade minskat belastningen på akuten. Det 

finns forskning som tyder på att en ökad belastning ger sämre vårdkvalitet vilket hade 

inneburit att den minskade belastningen fått positiva effekter för både personal och 

patienter. 

 Miljö: Miljön upplevs stressande, patienter är hungriga, fryser, integriteten tillgodoses 

inte alltid. Förslagsvis kan sjukhusen börja servera fika i väntrummet på akuten, filtar 

kan finnas tillgängliga och miljön ses över så den blir mer trivsam. Personalen kan 

sträva efter att patienterna ska få behålla sin integritet genom att hålla en dialog så andra 

inte hör. 

 Information: Patienter får inte den information de önskar. Det leder till onödigt 

vårdlidande och känsla av att vara bortglömd. Förslag till förbättring är att det ska 

finnas allmän information i väntrummet gällande bland annat triagering och egenvård.  

 Helhetssyn: Patienter känner sig många gånger som ett objekt där de inte får sina 

emotionella behov uppfyllda. Förbättring kan ske genom att personalgruppen får 

utbildning i kommunikation samt simuleringsövningar där de får känna på hur det är att 

bli bemött på olika vis.  

 

 Lång väntetid: Patienterna väntar idag längre än riktlinjer säger. För att minska 

väntetiderna behöver allmänheten veta vart de ska vända sig för sina åkommor och få 

mer hjälp till egenvård. Dessutom kan ett förbättringsarbete på akuten leda till att fler 

personal anställs och söker sig till akuten för anställning.  

 
Förslag på fortsatta forskningsområden 

 Intressant vore att studera vidare kring hur patienter från olika klasskillnader, etniciteter 

och så vidare upplever väntetiden. Vidare också om det finns någon skillnad i deras 

upplevelser och i så fall vad det kan tänkas bero på.  

 Att få mer kunskap och förståelse kring hur de patienter som lämnar akuten utan 

läkarbedömning mår efter sin hemgång vore spännande att få veta. Samt hur ett 

förbättringsarbete skulle kunna se ut så att färre patienter väljer att gå hem.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Cinahl ”patient” & 

”experience”  &  

”emergency” 

447 1. Patient 

participation in 

emergency care- a 

phenomenographic 

analysis of 

caregivers’ 

concerptions 

 

2. Waiting and 

hoping: a 

fenomenographic 

study of the 

experiences of 

boarded  patients in 

the emergency 

department 

Cinahl ”Nursing” & 

”Patient experience” 

& ”Emergency care” 

622 1. Patient experience 

of the triage 

encounter in a 

Swedish emergency 

department 

 

2. The emergency 

department: 

experiences of 

patients, families 

and their nurses 

Cinahl “Emergency 

department” & 

“patient” & 

“experience” & 

“suffering” 

14 Older patients 

awaiting emergency 

department 

treatment  

Cinahl ”Nursing” & 

”Emergency care” & 

”purpose” 

63 1. Associations 

between patient and 

emergency 

department 

operational 

charakteristics and 

patient satisfaction 

scores in an adult 



 18 

population 

 

2. A comparison of 

patient and nurse 

expectations 

regarding nurseing 

care in the 

emergency 

department 

Cinahl “Emergency room” 

& “patient” & 

“experience” & 

“crowding” 

27 The effect of 

crowding on access 

and quality in an 

academic ED 

 

 

Bilaga 2 

Titel, författare, 

tidskrift och årtal 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  

Patient experience of 

the triage encounter in 

a Swedish emergency 

department. 

Författare: Göransson, 

K., & Von Rosen, A. 

Tidskrift: 

International 

Emergency Nursing. 

Årtal:  

2010, 18. 

Problem: 

Kunskapsluckan enligt 

denna forskning är att det 

inte finns tillräckligt med 

studier ur ett 

patientperspektiv angående 

triagering på 

akutmottagningar. 

Syfte:  

Att undersöka patienters 

erfarenhet av att bli 

triagerade på 

akutmottagningen. 

Frågeformulär till 

patienter där 23 

frågor ställdes varav 

10 frågor var ja/nej 

svar och övriga 

flervalsalternativ. 

Studien gjordes på 

Karolinska 

universitetssjukhus i 

Solna och de som 

deltog skulle söka på 

akutmottagningen på 

egen hand eller 

inkomma med 

ambulans. Studien 

genomfördes under 

två veckor i Mars 

2008. Deltagande 

personer skulle vara 

över 18 år, triagerade 

som högprioriterande 

och prata svenska. 

De kommer 

fram till att 

de flesta är 

nöjda med 

helhetsupple

velsen av sitt 

besök på 

akuten men 

att inte 

många fick 

information 

angående hur 

lång 

väntetiden 

beräknas 

vara. 
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Titel:  

The effect of crowding 

on access and quality in 

an academic ED 

Författare: 

Vieth, T. & Rhodes, K. 

Tidskrift: 

The American Journal 

of Emergency 

Medicine. 

 

Årtal:  

2006. 

 

Problem:  

Akuten är överbelastad på 

många ställen vilket leder 

till långa väntetider. De vill 

undersöka varför så många 

lämnar och hur de långa 

väntetiderna påverkar 

patienternas upplevelse. 

Syfte:  

Att ta reda på hur patienter 

upplever sin vård och 

väntetid på akuten samt att 

ta reda på varför så många 

lämnar utan att ha blivit 

hjälpta. 

De har analyserat 

inspelningar som 

gjorts på patienter 

som valt att gå hem 

från akuten utan 

vård. De har också 

analyserat 

upplevelser av den 

ökade belastningen 

på akuten samt 

patienternas 

upplevelser i helhet. 

 

Telefonsamtal till 

patienterna har gjorts 

en vecka efter att de 

kommit hem från 

akuten. 

De kommer 

fram till att 

många 

patienter 

lämnar 

akuten utan 

att ha fått 

hjälp eller 

bedömning. 

Anledningen 

till att de 

lämnar är 

framförallt 

att de inte 

orkar med 

den långa 

väntetiden. 

Hos de 

patienter som 

stannade kvar 

och fick hjälp 

på akuten 

blev 

upplevelsen 

sämre ju 

längre de fick 

vänta. De 

kom också 

fram till att 

akuten är 

överbelastad 

av patienter. 
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Titel:  

The emergency 

department- 

Experiences of patients, 

families and their 

nurses. 

 

Författare:  

Cypress, B. 

Tidskrift:  

Advanced emergency 

nursing journal. 

 

Årtal:  

2014 

Problem:  

Det finns konflikter mellan 

patienter, familjer och 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning och det är 

därför viktigt att undersöka 

vad dessa parter upplever. 

 

Syfte:  

Att ta reda på hur patienter 

och deras familjer upplever 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning samt hur 

sjuksköterskor upplever 

patienter och deras familjer 

på en akutmottagning. 

Intervjuar patienter 

som har erfarenhet av 

akutmottagning vid 

ett kritiskt 

sjukdomstillstånd 

men vid medvetande. 

Ska vara 

engelsktalande, olika 

åldrar och av båda 

kön. Det var 8 

sjuksköterskor, 10 

patienter och deras 

familjemedlemmar. 

Patienterna 

och 

familjerna 

upplever att 

det är viktigt 

med kritiskt 

tänkande, 

kommunikati

on och 

omvårdnad 

hos 

sjukskötersko

rna för att få 

ett gott 

bemötande. 

De upplever 

även en 

väldigt 

stressande 

miljö och 

stress för 

sjukskötersko

r. 

Sjukskötersk

orna upplever 

en stor 

belastning för 

att alla 

patienter ska 

få en god 

vård och att 

vissa 

patienter inte 

förstår att de 

måste 

prioritera det 

mest akuta. 

Titel:  

Patient participation in 

emergency care – a 

phenomenographic 

analysis of caregivers- 

cenceptions. 

 

Författare: 

Frank, C., Asp, M. & 

Dahlberg, K. 

Problem: 

Kunskapsluckor finns 

gällande patienters 

deltagande i sin vård på just 

akutmottagningar. 

 

Syfte:  

Att beskriva vårdgivares 

uppfattningar av patienters 

deltagande i sin vård på 

akutmottagning 

3 läkare och 8 

sjuksköterskor deltog 

i studien, de alla 

arbetade på en 

akutmottagning. Det 

var både män och 

kvinnor och de hade 

jobbat mellan 2-23 

månader på akuten 

De kom fram 

till tre 

huvudrubrike

r i sitt 

resultat. 

1. Att 

vårdpersonal

en erbjuder 

patienterna 

att delta i sin 
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Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Årtal:  

2007. 

vård. 

2. Att 

patienterna 

kräver att få 

delta i sin 

vård. 

3. Att det 

automatiskt 

sker att 

patienter 

deltar i sin 

vård. 

Titel:  

A comparison of 

patient and nurse 

expectations regarding 

nursing care in the 

emergency department 

 

Författare: 

Blank, F., Tobin, J., 

Jaouen, M., Smithline, 

E., Tierney, H. & 

Visintainer, P. 

 

Tidskrift:  

Journal of emergency 

nursing. 

 

Årtal: 

2014. 

Problem:  

Mycket forskning syftar till 

sjuksköterskans perspektiv 

och glömmer patientens. 

De vill forska på patientens 

perspektiv för att sedan 

belysa skillnader. 

Syfte:  

Syftet är att jämföra 

sjuksköterskors 

förväntningar och 

upplevelser med 

patienternas gällande 

vården. 

50 sjuksköterskor 

och 50 patienter 

deltog i studien. De 

fick svara på frågor i 

ett frågeformulär 

med svarsalternativ 

1-5 där 5 är det bästa. 

Det var både manliga 

och kvinnliga 

patienter och de var 

alla över 18 år. 

Sjuksköterskorna 

jobbade alla på 

akutmottagning. 

Resultatet 

visade att 

patienterna 

skattade 

högre poäng 

än 

sjukskötersko

rna på alla 

kategorier i 

frågeformulä

ret. Det 

patienterna 

föreslog som 

förbättringso

mråde var att 

få snabbare 

hjälp och 

kortare 

väntetider 

 Titel:  

Waiting and hoping: a 

phenomenographic 

study of the 

experienses of boarded 

patients in the 

emergency department. 

 

Författare: 

Han, C., Lin, C., 

Goopy, S., Hsiao, Y., 

Barnard, A. & Wang, 

 Problem:  

Det finns för lite 

information om hur 

patienter upplever och 

besväras över väntetiden på 

akutmottagningar. 

Syfte:  

Förstå patienternas 

upplevelser och oro av att 

vänta på akutmottagning. 

 De deltagande skulle 

ha väntat i över 8 

timmar på akuten och 

vara över 20 år 

gamla. De skulle vara 

triagerade som 

brådskande, vara vid 

medvetande och 

kunna kommunicera 

på Mandarin 

 Resultatet 

visar att 

patienter på 

akutmottagni

ngar har svårt 

för att vila då 

det är 

stressigt och 

högljutt. Det 

visar även att 

ett flertal 

patienter 
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L. 

  

Tidsskrift:  

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal:  

2016 

känne r en 

slags lojalitet 

tills sin 

läkare och 

söker dit de 

känner sig 

säkra även 

om 

väntetiden är 

lång 

 Titel:  

Associations between 

patient and emergency 

department operational 

charakteristics and 

patient satisfaction 

scores in an adult 

population. 

 

Författare: 

Handel, D., French, K., 

Nichole, J., 

Momberger, J. & Fu, 

R. 

Tidsskrift:  

Jen journal of 

emergency nursing 

Årtal:  

2014 

 Problem:  

Då det ofta är mycket folk 

på akutmottagningar kan 

det leda till långa väntetider 

som påverkar patientens 

upplevelse av akuten 

negativt. 

 

Syfte: 

Att identifiera patienters 

upplevelse av väntan på en 

akutmottagning. 

 2034 patienter 

deltog på en 

akutmottagning och 

skulle vara över 21 

år. De fick skatta sin 

upplevelse på en 

akutmottagning från 

0-10 där o var värst 

 Resultatet 

visade att de 

flesta 

patienterna 

var rätt nöjda 

men att det 

berodde på 

vilken tid 

under dygnet 

de behövt 

vänta eller 

blivit 

hemskickade 
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 Titel:  

Older patients awaiting 

emergency department 

treatment. 

 

Författare: 

Kihlagren, A-L., 

Nilsson, M., Skovdahl, 

K., Palmblad, B. & 

Wimo, A. 

 

Tidskrift:  

Nordic Collage of 

Caring Scienses. 

 

Årtal: 

2004. 

Problem:  

Det finns inte mycket 

forskning på hur äldre 

patienter upplever sin 

väntetid på akuten och 

därför vill de ta reda på 

detta. 

Syfte: 

Att beskriva äldre patienter 

och deras anhörigas 

upplevelser av sin vård och 

väntetid på akuten. 

 14 kvinnliga och 6 

manliga patienter 

deltog i studien. De 

var alla över 75 år 

gamla och kom till 

akuten med akuta 

besvär. 15 av de här 

patienterna hade med 

sig anhöriga 

 Resultatet 

påvisar att 

patienterna 

och deras 

anhöriga 

upplevde en 

otillfredsställ

ande och 

onödig och 

lång väntan. 

De upplevde 

ett lidande 

under 

väntetiden 

med jobbiga 

känslor. 

Väntetiden 

blev längre 

då det 

saknades 

rutiner i 

arbetssätt hos 

personalen. 

De kom fram 

till att det 

finns en 

informations

brist på 

akuten 

mellan 

personal och 

patient. 

Många av 

patienterna 

frös och 

upplevde 

miljön 

obehaglig. 

Många 

patienter var 

hungriga, 

törstiga, 

rädda och 

ville inte 

störa 

personalen 

för att be om 

hjälp. 
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