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Sammanfattning   

Många akutmottagningar har problem med stora patienttillströmningar och överfyllda 

väntrum. Det beror delvis på att många söker vård där trots att de bedöms som ej akut 

sjuka ur rent medicinsk synpunkt. Syftet med studien var att belysa de ej akut sjuka 

patienternas upplevelser av bemötandet på akutmottagning. Det är en utsatt patientgrupp 

då deras omvårdnad och behov ofta kommer i skuggan av de patienter som prioriteras 

vara akut sjuka. Patienter som beskrivs som ej akut sjuka är de som har fått en låg 

prioriteringsgrad enligt den prioriteringsskala som använts. 

 

Studien grundades på en dataanalys av sex kvalitativa artiklar där Evans (2003) modell 

användes. Det resulterade i två huvudteman; Respekt, vänlighet, omtänksamhet, 

information viktigt i bemötandet och En god relation fick patienterna att känna sig 

bekräftade, samt fem subteman. Det framkom att patienternas upplevelser och 

förväntningar av bemötandet handlade om att bli bemötta med respekt, vänlighet och 

omtänksamhet. Vikten av en god relation med personalen betonades då bristande 

information och bemötande var en av de största orsakerna till missnöje. Väntetiden 

upplevdes mest negativ och var det största hindret för att de ej akut sjuka patienterna 

skulle känna sig nöjda. De kände sig ofta bortglömda och åsidosatta. I resultatet 

framkom att patienterna oftast nöjde sig med små åtgärder för att känna sig bra bemötta 

och omhändertagna. Slutsatsen är att omvårdnaden kan förbättras genom ett bättre 

bemötande och att mer information ges på akutmottagningarna. 

 

 

Nyckelord: ej akut sjuk patient, bemötande, akutmottagning. 
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INLEDNING 

Som sjuksköterskor på en akutmottagning har vi uppmärksammat hur viktigt det är att 

patienter får ett bra bemötande. Patienters erfarenhet av bemötandet blir ofta bestående 

och färgar deras totala upplevelse av vården. 

 

Den största gruppen av patienter på akutmottagning är de som prioriteras som ej akut 

sjuka av sjuksköterskan vid ankomsten. Patienterna delar inte alltid sjuksköterskornas 

uppfattning om vad som är akut sjukdom.  Det är en utsatt patientgrupp då deras 

omvårdnad och behov ofta kommer i skuggan av de patienter som prioriteras som mer 

akut sjuka. Den ej akut sjuka patientens situation och upplevelser av bemötandet har 

fångat vårt intresse. Vi har därför valt att undersöka tidigare forskning inom området. 

Patienter med livshotande tillstånd får alltid ett snabbt omhändertagande, medan de ej 

akut sjuka patienternas behov och omvårdnad oftast kommer i andra hand.  

 

Som vårdvetenskaplig grund har vi valt att studera livsvärldsperspektivet för att djupare 

förstå patienternas omvårdnadsbehov. Här ser vi också möjligheten att genom detta 

arbete integrera vårdvetenskapen med den medicinskt inriktade omvårdnaden som oftast 

dominerar inom akutsjukvården. Vår förhoppning är att kunna använda vårt resultat i 

utbildningssyfte och vid reflektion på vår arbetsplats.  

 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningen 

Enligt Nyström (2003) är akutmottagningen många patienters första kontakt med 

vården. Den är ofta sjukhusets ansikte utåt. Det finns många olika anledningar till varför 

människor söker hjälp på akutmottagningar. Gemensamt för de patienter som söker sig 

till en akutmottagning är att så gott som alla upplever att de befinner sig i ett akut 

medicinskt tillstånd. Sällan är arbetsuppgifterna renodlade på en akutmottagning utan 

består av omvårdnad och medicinskt orienterade sysslor. Det medicinska inslaget kan 

dock bli mycket starkt inom akutsjukvården men måste integreras med 

vårdvetenskapen, som utgör kunskapsbasen för all omvårdnad. Den specifika 

omvårdnaden på akutmottagningen gör det särskilt viktigt att betona det etiska 

patientperspektivet. Patienternas centrala roll i vårdarbetet glöms lätt bort i det 

medicinska omhändertagandet. Behovet av medicinskt inriktade åtgärder är ofta stort i 

omvårdnadsarbetet. Det kan ibland vara andra orsaker som exempelvis oro som gör att 

patienterna söker akut vård. Genom att ge patienterna en omsorgsinriktad omvårdnad 

och upprätta en vårdrelation kan patienternas utsatthet och lidande, såsom smärta, 

ångest och ovisshet bemötas (Nyström, 2003). 

På en akutmottagning är varje dag olik den andra. Kontrasterna under en arbetsdag kan 

vara stora. Svårt skadade människor kommer in, ett litet barn dör och i nästa stund 

klagar någon över långa väntetider för att få träffa läkaren. Arbetet på en 

akutmottagning präglas dock inte av dramatik i den utsträckning som det är lätt att tro. 

Det är en enhet med hög patientomsättning och ett snabbt arbetssätt som dock ofta 
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innebär långa väntetider (Wikström, 2006). Enligt Nyström (2003) som undersökt en 

akutmottagning är det vanligt att väntetiderna kan uppgå uppemot sju till åtta timmar. 

Vissa patienter blir nedprioriterade vilket kan innebära att de får vänta ännu längre. 

Wikström (2006) beskriver att för den oinvigde kan akutmottagningen upplevas som 

kaotisk. Personalen träffar under en kort, ofta intensiv period, ett stort antal patienter. 

Verksamheten är ofta indelad i tre huvudkliniker; ortopedi, kirurgi och medicin. De 

flesta patientkategorier täcks in i dessa tre huvudkliniker. Parallellt handläggs oftast 

patienter med andra typer av besvär exempelvis gynekologiska åkommor, öron-näsa-

hals-sjukdomar och ögonbesvär (Wikström, 2006). Vissa akutmottagningar har även en 

fjärde sektion, distriktssjukvård som huvudklinik på vissa tider av dygnet (Nyström, 

2003).  

 

Flödet av patienter på en akutmottagning varierar beroende på årstid, tid på dygnet och 

veckodag. Personalen måste alltid vara beredd att vårda alla som kommer till 

akutmottagningen. Det är en specifik typ av mottagning där patienterna i motsats till 

många vårdavdelningar behandlas utan någon definitiv diagnos (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008). Enligt Nyström (2003) kan förmågan hos personalen att skapa korta 

vårdrelationer leda till möjligheter att ge en omsorgsinriktad omvårdnad på en 

akutmottagning. Det är lätt att det korta vårdmötet blir en förevändning för att inte 

utveckla någon vårdrelation.  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall vården ges med respekt för den 

enskilda människans värdighet och för alla människors lika värde. Den skall även bygga 

på respekt för patientens integritet och självbestämmande samt tillgodose patientens 

behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården. Individuellt anpassad information 

skall ges till patienten om sitt hälsotillstånd och om de undersökningsmetoder, den 

behandling och vård som finns. God kontakt mellan patienterna och hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall främjas. Vården och behandlingen ska så långt som möjligt 

utformas i samråd med patienterna (Raadu, 2008).  

 

Triage på akutmottagning 

Begreppet triage kommer från det franska språket och betyder bedöma, sortera, välja. 

Den vanligaste modellen av triage är ett samtal mellan sjuksköterska och patient i någon 

form av lucka eller i ett rum. Samtalet kompletteras vid behov med kontroller av 

vitalparametrar såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens, vakenhetsgrad, temp och vid 

behov EKG (Enander, Lethvall, Letterstål & Öhlen, 2007).  När patienterna anländer till 

akutmottagningen bör de bli bedömda av en sjuksköterska som arbetar utifrån ett 

strukturerat triagesystem.  På grund av att det idag är vanligt med långa väntetider på 

akutmottagningarna och med utgångspunkt från hälso-och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) är det nödvändigt att patienterna blir bedömda omedelbart när de anländer 

(Göransson et al., 2008). 

  

Innerbörden av triage är också att en sjuksköterska ser till att ”rätt patient skall få rätt 

hjälp” genom att prioritera patienternas vårdbehov och se till att de sorteras till rätt 

klinik. Det handlar alltifrån att ge patienterna egenvårdsråd till att se till att ett 

brådskande sjukdomstillstånd handläggs snabbt (Wikström, 2006).  
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Delaktighet i triagebesluten sker genom dialogen med sjuksköterskan. Enligt 

socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) kan delaktighet ses som att patienterna får information 

och är delaktiga i beslut som rör vård och behandling. Patienterna förklarar sina symtom 

och vad som har hänt. Patienternas upplevelser av symtom och sjukdom bekräftas av 

sjuksköterskan. Information om vad som ska göras ges och sjuksköterskan säkerställer 

att patienterna förstått informationen (Göranson et al., 2008). Enligt Nyström (2003) är 

vårdrelationen ett professionellt engagemang som förutsätter att vårdaren använder sin 

erfarenhet och kunskap för att få ett vårdande möte. Förmågan att skapa korta 

vårdrelationer ger möjligheten att kunna ge en omsorgsinriktad omvårdnad på en 

akutmottagning. 

 

Idag använder de flesta akutmottagningar någon typ av triagesystem som ett medicinskt 

beslutsstöd. Mest vanligast förekommande modell idag är ett symtom-och 

sökorsaksbaserat schema. Oftast indelas schemat i fem prioriteringsnivåer. Nivå ett 

innebär omedelbart omhändertagande, medan nivå fem innebär ej akut sjuk. Omedelbar 

bedömning och behandling av läkare måste ske av patienter med livshotande tillstånd. 

De ej akut sjuka patienterna är de som inte bedöms vara livshotande sjuka eller skadade 

och kan vänta utan att riskera att försämras ( Enander et al., 2007). Sjuksköterskan kan 

också bedöma patienternas omvårdnadsbehov i samband med triage. Det är viktigt att 

behov av särskild omvårdnad identifieras för att förhindra en försämring av patienternas 

hälsa under väntetiden.  Genom detta prioriteras inte enbart de medicinska behoven utan 

även omvårdnaden. Smärtlindring till patienterna redan i triagen gör att de inte behöver 

uppleva ett stort sjukdomslidande under väntetiden. Triagesköterskan kan också skaffa 

sig information om när patienten åt och drack senast. Det är lämpligt att bedöma om en 

patient är uttorkad och behöver vätska. Diabetiker är också en grupp som behöver 

fångas upp för att få sin omvårdnad gällande nutrition tillgodosedd. En annan viktig 

omvårdnadsåtgärd är att identifiera vilka patienter som riskerar att utveckla trycksår 

under väntetiden så att förebyggande åtgärder kan sättas in. Risken för skador vid fall 

bör uppmärksammas redan i samband med triagebedömningen. Planering och vidtagna 

åtgärder ska dokumenteras så att patienter med ökad fallrisk kan få extra tillsyn under 

väntetiden. Det kan handla om äldre förvirrade personer, patienter med försämrad 

balans, läkemedelsbiverkan eller lågt blodtryck (Göransson et al., 2008). 

 

Den ej akut sjuka patienten 

Ofta beskrivs akutmottagningar i tv-program som en plats för enbart akuta åkommor. 

Detta stämmer inte alltid med verkligheten, de flesta patienter som söker 

akutmottagning har inte ett livshotande eller akut tillstånd. Patienter som blir triagerade 

med tillstånd som bedöms som ej akuta får en låg prioriteringsgrad enligt den 

triageskala som används. Tidigare studier har visat att 85 % av besöken på 

akutmottagning inte var av livshotande art. Hälften av patienterna bedömdes dessutom 

som ej akut sjuka. Många akutmottagningar har problem med överfyllda mottagningar 

och väntrum, delvis beroende på att många patienter väljer att söka trots att det inte 

bedöms vara akut sjuka ur en medicinsk synpunkt (Koziol-Mclain, Price, Weiss, Quinn 

& Honigman, 2000). 
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Orsakerna till att patienter söker sig till akutmottagningar för ej akuta åkommor varierar. 

Enligt Koziol-Mclain et al. (2000) och Olsson & Hansagi (2001) väljer flertalet 
patienter att besöka akutmottagningar trots att deras tillstånd inte kräver akut vård. Ofta 

kan det röra sig om psykiska eller kroniska sjukdomar såsom långvarig smärta. Ibland 

kan enbart sociala orsaker eller dödsångest vara orsaken. Andra orsaker kan vara att 

patienterna inte fått den hjälp inom primärvården som de önskat, eller att de vill ha en 

ytterligare bedömning av en annan läkare, en så kallad ”second opinion”. Patienterna 

själva upplever dock att de är i behov av akut hjälp och om de förnekas detta uppstår ett 

vårdlidande (Guttman, Zimmerman & Schaub Nelson, 2003). Enligt Nyström (2003) 

innebär vårdlidande att en människas lidande inte uppmärksammas. Patienten känner 

sig förolämpad och förödmjukad av att varken bli sedd eller hörd och en känsla av 

maktlöshet infinner sig av att tvingas stå utanför sitt eget vårdande. 

 

Bemötande  

Bemöta betyder enligt Svenska Ord; möta, ge svar på, besvara, behandla, ta emot, (Fre 

Woldu, 2005). 

 

Kommunikation definieras i sin enklaste form som utbyte mellan två eller flera parter av 

meningsfulla tecken. Begreppet kommunikation betyder ”att göra något gemensamt”, 

”ha förbindelse med”, ”göra någon annan delaktig i ” och kommer från det latinska 

ordet communicare. I relationer delas kommunikation in i två huvudtyper, icke verbal 

och verbal. Icke verbal kommunikation innebär att kommunicera genom till exempel 

kroppshållning, ansiktsuttryck, rörelser och beröring samt röstanvändning, det vill säga 

utbyte av signaler på andra sätt än språkligt kommunicerande. När innehållet förmedlats 

språkligt genom skrift eller tal avses verbal kommunikation (Eide, 1997). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) beskriver kommunikation ur 

livsvärldsperspektivet. Det handlar inte bara om den verbala kommunikationen för att 

förstå patienten utan även vårdarens ”kliniska blick” som snabbt kan göra en 

helhetsbedömning av patienten. Detta ger uttryck för den icke verbala 

kommunikationen. Öppenhet och följsamhet är speciellt viktig i kommunikation med 

barn, patienter med annat språk, medvetslösa, dementa och psykiskt sjuka patienter. Här 

får man istället vara uppmärksam på att de använder andra ord och uttryckssätt. Att utgå 

från livsvärldsperspektivet innebär att man betonar öppenheten och följsamheten för 

individens levda värld. Det kan handla om vårdarnas, patienternas och/eller anhörigas 

upplevelser och erfarenheter. Det etiska patientperspektivet fokuserar på hur patienterna 

upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård. Vårdaren kan genom att 

visa intresse för patienternas perspektiv om sin hälsa få tillgång till vad som kan ge 

välbefinnande hos patienterna (Dahlberg et al., 2003).  

 

Det är av stor vikt att patienterna som kommer till en akutmottagning bemöts på ett bra 

sätt. Orsaken till besöket kan vara många, allt från att det är någon anhörig som tycker 

att patienten skall söka vård, till att patienternas ordinarie läkare är oanträffbar. 

Gemensamt för de flesta patienterna är dock att de upplever någon form av smärta, 

obehag eller ohälsa. Det är viktigt att komma ihåg att patienterna beskriver sina 

upplevelser av symtom ur sin egen verklighet, inga medicinska skäl kanske finns och 

hög ålder eller ensamhet kan vara enda orsaken till besöket. Det är därför helt 
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oacceptabelt att inte behandla patienterna med respekt (Wikström, 2006). Dahlberg et al. 

(2003), som refererar till Eriksson (1994) menar att faktorer som bristande kunskap, 

avsaknad av reflektion, och ett omedvetet handlande vid bemötandet ofta leder till ett 

vårdlidande hos patienten. Grunden till vårdlidandet utgörs av vårdrelationen, där 

otrygghet kan kopplas ihop med faktorer som bristande information, en obegriplig 

vårdmiljö och svårighet att förstå personalens agerande. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Akutmottagningar kan upplevas som kaotiska, svårgreppbara och väldigt medicinskt 

inriktade för de som inte har kännedom om organisationen. Många akutmottagningar 

har problem med stora patienttillströmningar och överfyllda väntrum. Det beror delvis 

på att många söker vård där trots att de inte bedöms som akut sjuka ur medicinsk 

synpunkt. De flesta patienter som besöker en akutmottagning har inte ett livshotande 

eller akut tillstånd. När patienterna vid ankomsten blir bedömda som ej akut sjuka av 

sjuksköterskan kan de oavsett orsak till besöket uppleva en situation där de känner sig 

otrygga, utlämnade och åsidosatta. De ej akut sjuka patienternas behov och omvårdnad 

på akutmottagningar kommer oftast i andra hand, efter den svårt akut sjuka eller 

skadade patienten. För att kunna bemöta de ej akuta sjuka patienterna på bästa sätt är det 

viktigt att samla kunskap om deras livsvärld under vistelsen på akutmottagningen.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa de ej akut sjuka patienternas upplevelser av bemötandet på 

akutmottagning. 

 

METOD 

För att undersöka ej akut sjuka patienters upplevelser av bemötandet på akutmottagning, 

beslutades tidigt att enbart analysera kvalitativa studier. Enligt Friberg (2006) har 

kvalitativa studier som mål att öka förståelsen. Det innebär att kvalitativ forskning 

syftar till att få en ökad förståelse för patienters förväntningar och behov. Målsättningen 

är att fokusera på patienters upplevelser och erfarenheter. Utifrån Evans (2003) modell 

analyserades artiklarna. En beskrivande syntes sammanfattar de analyserade artiklarna 

med mycket små omtolkningar.  

 

Datainsamling 

Den inledande litteratursökningen startade tidigt i arbetsprocessen för att få en överblick 

av ämnet. Sökningen gjordes på Sjukhusbiblioteket i Borås och Högskolans bibliotek i 

Borås hösten 2008. De sökord som användes var non urugent patient, encounter, 

emergency caring, nursing, emergency department, experience och patient satisfaction i 

olika kombinationer.  Databaserna Cinahl, PubMed, Medline och Swemed+ användes. 

Sökning av annan relevant litteratur som beskrev akutmottagnings verksamhet och 

patienters upplevelser av bemötandet gjordes också via Högskolans katalog och via 
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sekundärsökning i referenslistorna från artiklarna.  

  

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut. Inklusionskriterierna för urvalet 

av artiklarna var att de inte fick vara äldre än 10 år, detta för att få så relevant och 

aktuell data som möjligt. De skulle vara skrivna på engelska eller svenska, vara 
kvalitativa och vetenskapligt granskade, samt enbart ha patientperspektiv. Enbart vuxna 

patienter skulle ingå i urvalet. Abstrakten lästes på ett hundratal artiklar varav trettioåtta 

sedan valdes ut. Begränsningar av materialet som gjordes var att artiklarna skulle 

uppfylla inklusionskriterierna. Utav dessa valdes till slut sex kvalitativa artiklar ut efter 

noggrann läsning och genomgång med syftet som utgångspunkt. Fyra av dem hittades 

via databasen Cinahl och två via sekundärsökning från referenser. De artiklar som 

valdes bort handlade om bemötande på vårdavdelningar och inte på akutmottagning 

samt hade sjuksköterskeperspektiv. Många av de trettioåtta artiklarna var också 

kvantitativa trots att detta inte framkom i det första urvalet och uteslöts därför av den 

anledningen.   

 

Dataanalys 

Enligt Evans (2003) är målsättningen vid dataanalysen att systematiskt granska och ge 

en sammansatt beskrivning av materialet. 

 

Ett vanligt tankesätt vid kvalitativa analyser är att de rör sig från helhet till delar till en 

ny helhet (Friberg, 2006). Första steget i analysgången var att läsa igenom de valda 

artiklarna med fokus på resultatet för att få en helhetsbild. Genomläsningen gjordes 

flertalet gånger var för sig. Steg två innebar att hitta kärnan i varje artikels resultat. Här 

sökte vi hur artikelförfattarna hade framställt sina resultat och hur eventuella teman 

hade byggts upp. I steg tre sammanställdes artiklarnas resultat i olika tabeller för att få 

en överblick på vad som skulle analyseras. I fjärde steget jämfördes artiklarnas resultat. 

Likheter i materialet sammanfördes för att skapa nya teman och skillnader 

identifierades. Tillvägagångssättet vid arbetet var att använda post-it lappar i olika 

färger och märka upp varje tema i artiklarna. Markering gjordes även i texten på varje 

artikel med färgpennor utifrån våra egna tänkta teman. Sista delen i analysgången 

innebar att presentera det egna resultatet utifrån nya teman. Det resulterade i sex 

huvudteman som sedan sammanställdes till två huvudteman och fem subteman. Mycket 

tid ägnades åt att formulera lämpliga rubriker som skulle passa in under dessa teman. 

Indelningen gjordes i form av tabeller för att få en översikt och struktur. 
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RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras och beskrivas utifrån de ej akut sjuka patienternas 

upplevelser i form av två teman och fem subteman enligt tabellen nedan: 

 

 Respekt, vänlighet, omtänksamhet och information viktigt i bemötandet 
– Information och bemötande viktigt för patienterna på akutmottagning 

– Korrekt prioritering en trygghet för patienterna 

– Känslan av att betraktas som objekt 

 En god relation fick patienterna att känna sig bekräftade 
– Vårdlidande orsakad av lång väntetid 

– Möjlighet till avskildhet och sekretess viktigt för patienterna 

 

Respekt, vänlighet, omtänksamhet och information viktigt i 

bemötandet 

I resultatet framkom, enligt de referenser som finns i texten, att patienternas upplevelser 

av bemötandet handlade mycket om att bli bemött med respekt, vänlighet och 

omtänksamhet. Vikten om att ha en god relation med personalen betonades där 

bristande information och bemötande var en av de största orsakerna till missnöje. 

 

Information och bemötande viktigt för patienterna på akutmottagning 

Bristande information var en av orsakerna till att patienterna kände sig utanför. Trots 

ohälsa var det viktigt för patienterna att förstå vad som hände. Bristande 

kommunikation och bemötande kunde leda till att patienterna upplevde att personalen 

inte trodde att det var något fel på dem (Nyden, Petersson & Nyström, 2003). ”They 

seem to think that there is nothing wrong with me. They seem to think that I am just 

coming to the ECU for no reason. I have heard them say as much” (Nyström, Nyden & 

Petersson, 2003, s. 23). 

  

Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo (2004) påtalar hur viktigt det 

är för patienterna att få information. När patienterna inte fått information om rutinerna 

på akutmottagningen, kunde det leda till att de inte vågade lämna rummet för att 

exempelvis ringa eller gå på toaletten. Det var också viktigt att personalen informerade 

om vilka provtagningar och undersökningar som utfördes samt varför de gjordes. 

Informationen skulle ges på ett språk som patienterna förstod utan medicinska termer. 

Patienterna fick ett ökat behov av att bli bekräftade på grund av bristande information 

om lång väntetid. Att patienterna önskade att få en bättre information om hur vården 

fungerar framkom tydligt även i de övriga fyra artiklar som valts att analyseras, ( Cross, 

Goodacre, O`Cathain & Arnold, 2005; Nyström et al., 2003.; Stuart, Parker & Rogers, 

2003; Wellstood, Wilson & Eyles, 2005).  

 

Ett trevligt bemötande redan i telefon när patienterna ringde för att diskutera om de 

behövde söka vård eller inte, som sedan återkopplades när de kom till 

akutmottagningen, fick patienterna att känna sig bekräftade. Det var viktigt för 

patienterna att bli omhändertagen av personal som var vänlig och omtänksam. Det 
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kändes inte bra att bli bemött av någon som upplevdes som otrevlig och oengagerad 

(Nyden et al., 2003). Även Larsson Kihlgren et al. (2004) belyser vikten av ett vänligt 

mottagande redan i receptionen där patienterna gavs tillfälle att förklara varför de hade 

sökt vård på akutmottagningen. Personal som gav ögonkontakt och tog sig tid att lyssna 

uppskattades av patienterna och ett vänligt bemötande gav dem trygghet. Det var också 

viktigt att få möjligheten att medverka i beslut rörande tillträde eller hänvisning från 

akutmottagningen.  

 

Enligt Nyden et al. (2003) upplevde patienterna att även om de inte var nöjda med den 

vård som de fick var det viktigt att skapa en god relation med personalen. För att få en 

så god relation som möjligt försökte vissa patienter att skämta med personalen (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Genom att sympatisera med personalen och lägga skulden på 

chefer och politiker för det som inte fungerade i vården såg patienterna en ökad 

möjlighet att bli tagna på allvar (Nyden et al., 2003). Även Nyströms et al. (2003) studie 

beskriver hur patienterna strävade efter att ha en god relation med personalen. 

Patienterna tog ogärna upp med personalen till diskussion om de upplevde att de hade 

blivit nonchalant bemötta utan diskuterade det istället med sina anhöriga. Orsaken till 

att de inte tog upp det med personalen var att de inte ville göra sig impopulära genom 

att klaga på den bristande omvårdnaden. Patienterna var väl medvetna om att det fanns 

andra patienter, som behövde personalens uppmärksamhet mer än vad de själva 

behövde, och av den anledningen framfördes inte klagomålen ( Nyström et al., 2003 ).  

” I wish it was possible to give me more attention. But I am not the only patient in this 

ECU. If you think about it, it makes sense” (Nyström et al., 2003, s.25). 

  

Patienterna i studien av Nyström upplevde att de var hänvisade till vilken personal som 

arbetade och den omvårdnadskompetens som fanns just då för att se patienternas behov 

(Nyström et al., 2003). Det som kunde uppfattas som ett dåligt bemötande av 

patienterna var när personalen inte brydde sig om dem, utan stod utanför rummet och 

hängde i korridoren. Det inträffade också att patienterna kunde höra hur personalen 

skämtade med varandra genom att göra sig roliga på andra patienters bekostnad 

(Wellstood et al., 2005). 

 

I studierna som genomfördes av Stuart et al. (2003) och Cross et al. (2005) framkommer 

att information som gavs på akutmottagningen oftast var ofullständig och svår att förstå. 

Tillsyn av patienterna och upplysning om väntetiden, den fortsatta vården och 

behandlingen betonades som mest betydelsefulla i Stuarts et al.s (2003) studie. 

Patienterna uttryckte att de förutom information om akutmottagningens funktion även 

behövde upplysas om hur triageprocessen gick till. De gav även förslag på hur 

informationen skulle utformas och spridas: Väntrummet skulle bemannas med personal 

som gav fortlöpande information. Informationen skulle också förmedlas via skyltar, 

affischer samt skärmar i väntrummet och på mottagningen. Önskemål om innehållet i 

informationen var till exempel förväntad väntetid till medicinsk undersökning. Orsaker 

till lång väntetid vid oförutsedda händelser såsom stora olycksfall efterfrågades. 

Informationsblad skulle delas ut till patienterna. Lokal media skulle också kunna hjälpa 

till att sprida informationen. Även i Cross et al.s (2005) studie framkom hur man genom 

enkla förbättringar kunde få nöjdare patienter. Där framkom även önskemål om bättre 

information om vilken vårdinstans som var lämplig för deras åkomma. Många var 

ovetande om att de skulle söka sin vårdcentral i första hand. 
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Korrekt prioritering en trygghet för patienterna 

I Cross et al.s (2005) studie framkommer att patienterna upplevde prioriteringen i 

triagen som en positiv process som ingav trygghet och förtroende. De tyckte att 

triagesjuksköterskans funktion kunde utvecklas till att även hänvisa patienter med ej 

akuta tillstånd till andra vårdgivare. Det var dock viktigt att det var en sjuksköterska 

eller läkare som gjorde denna bedömning och eventuella hänvisning för att 

patientsäkerheten inte skulle äventyras. När patienterna fick lämna synpunkter på vilka 

som skulle gå före andra i kön på akutmottagningen i Cross et al.s (2005) studie 

framkom följande resultat:  

 

– Barn skall prioriteras före vuxna 

– Äldre skall inte prioriteras framför andra 

– Patienter med livshotande tillstånd, svår smärta, på väg att falla ihop skall prioriteras 

– Patienter som genom droger, rökning eller idrott åsamkat sina skador eller sjukdomar 

själva skall inte prioriteras 

 

Om patienterna blev bedömda som lågprioriterade i triagen var det viktigt att de kände 

sig trygga med bedömningen som utförts korrekt av sjuksköterskan. Det kändes tryggt 

när de sedan blev lämnade ensamma på ett rum i väntan på läkaren att de visste att deras 

åkomma inte var av livshotande art. Om patienterna kände sig osäkra på bedömningens 

kvalitet kunde en känsla av rädsla och osäkerhet ta över. Trots allt upplevde patienterna 

det oftast som en trygghet att befinna sig på sjukhusets akutmottagning ( Nyström et al., 

2003). ”I just want to say that I feel secure after having arrived at the ECU. I know that 

I will get help. If they can´t do it, no one can” ( Nyström et al., 2003, s. 24). 

 

Känslan av att betraktas som objekt 

I Larsson Kihlgrens et al.s (2004) studie upplevde en del patienter att de förlorade 

kontrollen när de var sjuka eller skadade och kom till akutmottagningen.  De upplevde 

att personalen oftast enbart var intresserade av patienternas medicinska problem, vilket 

upplevdes otillfredsställande av patienterna. De subjektiva behoven var bara intressanta 

om de var relevanta i relation till den medicinska undersökningen. Många patienter 

upplevde stor oro för sin sociala situation när de drabbats av sjukdom eller skada. 

Personalen gav patienterna ett rutinmässigt bemötande beroende på stress eller på grund 

av ett bristande intresse för patienterna. Enligt Nyström et al. (2003) kunde 

sjuksköterskornas rutinarbete på akutmottagning liknas vid löpande band inom 

industrin. Det innebar att det var flera olika sjuksköterskor som utförde olika 

vårdhandlingar med samma patient. Detta kunde få till följd att patienterna kände sig 

splittrade och hade svårt att få kontroll över vem av personalen som ansvarade för dem. 

“One patient said : ´´to sit here and wait, and the only contact  I have with the staff is 

when they carry out tests on me, you feel that you´re not being seen as a 

person…”(Larsson Kihlgren et al.,2004, s.172). 

Rutinmässiga frågor ställdes vid blodprovstagning eller vid andra undersökningar 

angående patienternas fysiska hälsotillstånd, så att den medicinska processen kunde 

fortlöpa. Övriga situationer som fick patienterna att känna sig som ett objekt var när 

personalen gav information i medicinska eller tekniska termer som var svåra att förstå. 

När patienterna inte gavs möjligheten att lämna sin egen sjukdomshistoria fick det dem 

att känna sig som ett objekt. Patienterna upplevde ett större behov av att bli sedda desto 
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längre tid som de fick vänta. En större förtröstan kunde kännas när patienterna upplevde 

att de hade en bra relation med personalen. Då kände patienterna att personalen lyssnade 

på dem, och såg dem som unika individer (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

 

En god relation fick patienterna att känna sig bekräftade 

Vårdlidande orsakad av lång väntetid 

Enligt Wellstood et al. (2005) upplevde de flesta den långa väntetiden som en negativ 

upplevelse. ”It would have to be a real serious emergency because the wait would be… 

unless you went in with your head under your arm, you know” (Wellstood et al., 2005, 

s.2367) 

 

Den långa väntetiden var det största problemet för patienterna eftersom det var något 

som de inte kunde kontrollera eller påverka. Under väntetiden upplevde patienterna 

många gånger ett lidande som orsakades av att de frös och låg obekvämt, och de ville 

inte besvära personalen med att fråga efter kudde och filt. Många var törstiga och 

hungriga eftersom de inte hade ätit eller druckit på hela dagen. Under väntetiden 

saknade patienterna tillsyn (Cross et al., 2005; Larsson Kihlgren et al., 2004).  Detta 

resulterade i otrygghet och rädsla för att falla ned ifrån britsen. Det fanns oro över att bli 

lämnad i en korridor utan ringklocka. Lidande upplevdes också på grund av rädsla för 

att inte få adekvat smärtlindring (Larsson Kihlgren et al., 2004). I Cross et al.s (2005) 

studie framkom att en del patienter hellre låg i korridoren än att de blev lämnade 

ensamma i ett undersökningsrum. Att bli lämnad ensam utan tillsyn kunde kännas 

skrämmande och frustrerande för patienterna. I Cross et al.s (2005) studie framkommer, 

att det är lättare att acceptera väntetiden om den motsvarade den tid som patienterna 

förväntade sig. Detta bekräftas även av Stuart et al. (2003) som beskriver vad andra 

kvalitativa studier visat, d.v.s. att patienterna accepterar väntetiden om den motsvarade 

deras förväntningar. Vikten av information varför väntetiden kan vara lång poängteras. 

 

Enligt Nyström et al. (2003) hade personalen ofta lite tid över för de ej akut sjuka 

patienterna på grund av den oftast höga arbetsbelastningen på enheten. Om patienterna 

inte uttryckte sina behov fick de också mindre omvårdnad eftersom det var så mycket 

annat som upptog personalens tid. De ej akut sjuka patienterna kunde bli lämnade 

ensamma i flera timmar innan de fick träffa en läkare. “It is horrible to be left in a 

waiting room and no one bothers to come and check on you” (Nyström et al., 2003, 

s.23). 

Anhöriga upplevdes som ett viktigt stöd för patienterna under väntetiden. De tog till 

viss del över rollen som vårdare och kunde tillgodose patientens behov genom att hämta 

hjälp vid behov samt övervaka patienten (Nyström et al., 2003). 

 

Being left in a room makes me feel lonely. If you don`t bring a next of kin it is 

much worse to be kept waiting in a room than in the corridor. People are 

running around in the corridor and you can always call for a nurse if you want 

to ask about something. If my wife doesn´t accompany me to the ECU, I just lie 

there, gazing at the ceiling.  (Nyström et al., 2003, s. 24). 
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Möjlighet till avskildhet och sekretess viktigt för patienterna 

Miljön var av stor betydelse för patienterna under väntetiden. Bristande integritet 

upplevdes av patienterna när fick ligga på britsar i korridoren eller sitta i väntrummet 

utan möjlighet till avskildhet. Obekväma britsar, skrikande barn, ledsna och oroliga 

anhöriga, dörrar som öppnades och stängdes upplevdes som störande. Vårdpersonal som 

sprang fram och tillbaka gjorde också att miljön upplevdes som frustrerande (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Enligt Nyden et al. (2003) kunde patienterna uppleva att 

sjuksköterskorna hade en stressig arbetsmiljö, bland annat på grund av att 

sjuksköterskorna hade talat om hur ont om tid de hade och hur underbemannade de var. 

Patienterna ville på grund av detta inte belasta sjuksköterskan i onödan. Vikten av 

miljöns betydelse framkom när patienterna beskrev att triage och reception upplevdes 

för öppen vilket gjorde att det var svårt att behålla sin integritet och sekretess. Det var 

också svårt att prata med sjuksköterskan genom en glasvägg utan att någon hörde 

samtalet. Genom att ta bort glasväggen eller använda ett separat rum gavs möjligheten 

att kommunicera direkt med personalen. Väntrumsmiljön upplevdes dessutom som 

obekväm. Förslag på förbättringar framfördes, till exempel genom att ha bättre 

faciliteter för barn och vuxna. Sittplatserna kunde arrangeras bättre i väntrummet så att 

familjer kunde sitta tillsammans. Det skulle finnas ett lekrum för barnen med saker som 

de kunde aktivera sig med under väntetiden ( Stuart et al., 2003). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vår ambition med litteraturstudien har varit att få en fördjupad förståelse för de ej akut 

sjuka patienternas situation under väntetiden och deras upplevelser av bemötandet på 

akutmottagningen. Förförståelsen som vi har genom vår erfarenhet av 

akutmottagningsarbete gjorde att vi ville belysa vår studie enbart ur patientperspektivet. 

Genom att ständigt kritiskt granska och ifrågasätta våra tankar försökte vi att inte lägga 

in våra egna värderingar i resultatet. Med ett öppet sinne tog vi del av hur patienterna 

beskrivit sina erfarenheter i artiklarna. En metod vi använde var att göra en minneskarta 

över våra egna reflektioner inom ämnet. På så vis kunde vi strukturera hur vi tänkte 

inom de olika begreppen. Att fokusera på patienternas upplevelser helt och hållet gjorde 

att öppenheten för fenomenen kunde bibehållas. Valet av kvalitativa artiklar har helt 

utgått från patientperspektivet ej akut sjuka patienters upplevelser på en 

akutmottagning.  

 

Enligt Friberg (2006) bidrar analyser av kvalitativ forskning till evidensbaserad 

omvårdnad genom att flera studiers resultat sammanställs. Vid kvalitativa studier kan 

evidensen användas som vägledning för det praktiska vårdarbetet och skapa en stabilare 

samt säkrare utgångspunkt för vårdarbetet. Teoretisk kunskap kan på så vis omsättas i 

det praktiska vårdandet och utveckla vården ytterligare.  

 

Att göra en kvalitativ litteraturstudie innebär både för och nackdelar. Fördelen är att det 

redan finns studier så att en översikt av befintlig kunskap kan sammanställas. Nackdelen 

kan vara att andra har analyserat och tolkat datan och utifrån resultatet gjort egna 

tolkningar. Vid det kritiska analysarbetet granskade vi artiklarnas kvalitet framförallt 
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med avseende på syfte, metod och resultat. Viktigt var också att artiklarna fångade det 

fenomen eller företeelser de avsåg att studera och att resultaten ökade förståelsen för de 

aktuella fenomenen. Efter att vi kritiskt analyserat artiklarnas resultat växte vårt resultat 

fram, vilket resulterade till nya teman och subteman (Friberg, 2006).  

 

Artikelsökningen var i inledningsstadiet inriktad på att hitta artiklar om bemötande på 

akutmottagning. Många artiklar visade sig vara kvantitativa vid noggrannare 

genomläsning. För att fokusera på hur de ej akut sjuka patienterna upplevde bemötandet 

på akutmottagning uteslöts dessa. Kvalitativ forskning lämpar sig bäst för att beskriva 

djupare känslor och upplevelser. En del av artiklarna handlade om patienternas 

upplevelser på vårdavdelningar det vill säga slutenvård. Vår uppfattning är att den 

specifika miljön på en akutmottagning inte går att belysa med bemötandeupplevelser 

från andra vårdinrättningar. Artiklar som beskrev bemötandet utifrån 

sjuksköterskeperspektivet uteslöts eftersom patientperspektivet var utgångspunkten. 

Artiklar som handlade om bemötandet av barn på akutmottagning har också valts bort, 

då det skulle bli ett för stort område att skriva om. 

 

Flera av de uteslutna kvalitativa artiklarna belyste upplevelser från bemötandet vid akut 

traumaomhändertagandet på akutmottagning. Vår erfarenhet av akutmottagningsarbete 

är att traumapatienter är en relativt liten grupp i förhållande till det totala antalet 

patienter på en akutmottagning. Artiklarna beskrev också att traumapatienterna oftast 

upplevde sig väl bemötta och slipper att vänta. Det hade varit intressant att jämföra de ej 

akut sjuka patienternas upplevelser med akuta traumapatienter, framförallt avseende 

väntetidens betydelse för upplevelsen av bemötandet. 

 

Trots ett gediget sökande i databaserna kunde vi inte finna många kvalitativa artiklar 

som uppfyllde våra inklusionskriterier. Urvalet resulterade till slut i att sex artiklar 

analyserades. Innehållet i artiklarna speglade väl det område vi valt att fokusera på. 

Eftersom vi fick fram ett ganska litet resultat var det svårt att dela in materialet i teman. 

Det kändes som om mycket gick in i vartannat och det var svårt att avgränsa.  

 

Av de sex artiklarna som vi valt att analysera är tre från Sverige, en från Canada, en från 

England och en från Australien. Två av artiklarna har samma författare; Nyström, 

Nyden & Petersson. Valet att använda artiklar som har samma författare har diskuterats. 

Vår slutsats är dock att artiklarna lyfter fram så viktiga aspekter om hur de ej akut sjuka 

patienterna upplever sin situation på en akutmottagning, att vi av den anledningen valt 

att inte utesluta något material. Två av artiklarna handlar om ej akut sjuka äldre 

multisjuka patienter. Dessa inkluderades trots att det är en riktad patientgrupp. 

Anledningen till inkluderingen är att de är en stor grupp av de ej akut sjuka patienterna 

på akutmottagningarna. Antalet multisjuka äldre förväntas också att öka i framtiden.  

Samtliga artiklar som vi har granskat är skrivna på 2000-talet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar på liknande slutsatser trots att de belyser de ej akut sjuka patienternas 

upplevelser från olika länder och världsdelar. Den bild som vi hade genom vår 
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erfarenhet och förförståelse av att möta den här patientgruppen har bekräftats i denna 

studie. Det är en stor och utsatt patientgrupp då deras omvårdnad och behov oftast 

kommer i skuggan av de patienter som prioriteras som mer akut sjuka. De är många 

gånger utlämnade till sig själva under den ofta långa väntetiden och kan helt vara 

beroende av att anhöriga bistår dem med omvårdnaden. I värsta fall kan de lämnas 

ensamma i en miljö som känns främmande och kaotisk. . ”Att så lite kunde betyda så 

mycket” för patienterna var en lärdom som erhölls och som har diskuterats mycket 

under detta arbetes framväxt. Det som förvånade oss mycket i den här studien var att 

informanterna oftast nöjde sig med väldigt små åtgärder för att känna sig bra bemötta 

och omhändertagna. Vetskapen om det ”lilla som betyder så mycket” gör att vi i vår 

profession alltid kommer att ha det med oss i alla möten med patienterna på vår egen 

akutmottagning. 

 

 

Ett vänligt bemötande vid ankomsten till akutmottagningen var viktigt för patienterna. 

Att ges tid och möjlighet att förklara orsaken till besöket, och att även att få medverka 

till en eventuell hänvisning från akutmottagningen var betydelsefullt ( Larsson Kihlgren 

et al., 2004; Nyden et al., 2003). Att inte bli trodd och respekterad för orsaken till 

besöket styrks av Olsson & Hansagi (2001) som en av orsakerna till att patienterna 

kände sig mindre nöjda med vården när de kom till akutmottagningen. Enligt Nyden et 

al. (2003) kunde bristande information och bemötande leda till att patienterna upplevde 

att personalen inte trodde att de var något fel på dem. Detta stärks av Koziol-Mclain et 

al. (2000) som skriver att det är viktigt att ha i åtanke att oberoende av vilket symtom 

patienterna sökte för utgick det från patienternas upplevda värld. Det lidande de 

uttryckte berörde oftast hela patientens livsvärld och var långt ifrån av simpel art. Att 

enbart utgå från en ren fysiologisk och medicinsk modell när orsakerna till patienternas 

besök bedöms, är motsägelsefullt då patienternas livsvärld då inte inkluderas. 

 

I resultatet framkommer att triageprocessen var värdefull för patienterna då det ingav en 

trygghet (Cross et al., 2005; Nyström et al., 2003; Stuart et al., 2003). Triage- 

sjuksköterskan är en av de första som träffar patienterna samt ansvarar för den viktiga 

prioriteringen av patienternas hälsotillstånd. Vid detta första möte är det viktigt att 

patienterna känner sig respekterade, att sökorsaken tas på allvar samt att tillförlit finns 

för personalens kompetens. Det framkommer och styrks i Elders et al.s (2004) studie att 

det är viktigt hur patienterna upplevde bemötandet i triagen. När patienterna kände sig 

nöjda med bemötandet av sjuksköterskan i triagen, upplevde de sig mer bekväma att 

söka igen på akutmottagningen. Vår erfarenhet av triagearbete är att det är betydligt 

tryggare för både patienter och personal att veta att en bedömning har gjorts i triagen.  

 

En annan aspekt i bemötandefrågan, som kom fram i resultatet, var att patienterna inte 

ville klaga på om de fått ett dåligt bemötande till personalen, utan diskuterade det med 

sina anhöriga istället. Orsaken var att de inte ville göra sig impopulära (Nyström et al., 

2003).  Detta stärks av Muntlin, Gunningberg & Carlsson (2006) som undersökt hur ej 

akut sjuka patienter uppfattar en god kvalitet på vården på en akutmottagning genom en 

enkätundersökning. Det framkom att enbart 20 % av patienterna önskade att personalen 

kunde vara mer omvårdnadsinriktade. De upplevde framförallt att sjuksköterskorna inte 

intresserade sig för patienternas livssituation.  



 

 

14 

Patienterna upplevde också att de inte fick tillräckligt med smärtlindring, och att de fick 

bristande råd om egenvård samt för lite information.  

 

Att omedvetet bemöta patienterna på ett oacceptabelt eller oprofessionellt sätt kan skapa 

ett vårdlidande hos patienterna, där lidandet kommer från själva vårdrelationen 

(Dahlberg et al., 2003). Patienterna kan då förutom sitt sjukdomslidande även få utstå 

ett vårdlidande under vistelsen på akutmottagningen. Det är viktigt att tänka på att 

patienterna oftast inte är insatta i hur en akutmottagning fungerar och hur 

prioriteringsprocessen går till. Det finns inte alltid möjlighet att ta hand om de ej akut 

sjuka patienterna omgående. Därför måste personalen alltid försöka sätta sig in i hur 

patienterna upplever sin situation. Målsättningen måste vara att ge patienterna ett gott 

bemötande oavsett sökorsak och arbetsbelastning. 

 

Enligt en nyligen utförd enkätstudie på akutmottagningarna i Göteborg ( Västra 

Götalandsregionen, 2008) framkom att 80 % av patienterna var nöjda med bemötandet 

som de fått av vårdpersonalen. Enkäter skickades hem till patienterna och av 2000 

utskickade enkäter inkom drygt 700 svar. Detta ger en svarsfrekvens på 35 %. Patienter 

som inte blev inlagda ingick i studien. Missnöjet handlade mest om de långa 

väntetiderna där 40 % ansåg att de inte var acceptabla. Vidare ansåg drygt 50 % av 

patienterna att de hade önskat mer information om väntetider till behandling (Västra 

Götalandregionen, 2008). 

Trots allt är majoriteten av patienterna oftast nöjda med bemötandet de fått, det stärks i 

både Muntlin et al. (2005) och studien i Göteborg (Västra Götalansregionen, 2008) där 

det rör sig om 20 % som är missnöjda. Vilket mål ska man ha? Det är förmodligen 

omöjligt att få 100 % nöjda patienter. Det finns nog också ett ”mörkertal” när det gäller 

hur patienterna uppger sin erfarenhet av bemötandet. Patienterna är alltid i underläge 

och vi tror att varken kvalitativa eller kvantitativa studier kan fånga bemötandeaspekten 

fullt ut. Studien i Göteborg hade en svarsfrekvens på knappt 35 %. Det går inte att dra 

några riktiga slutsatser med en så låg svarsfrekvens. Det kan vara ett missnöje som 

resulterar till att patienterna valt att inte svara . Eller så var de trots allt nöjda med den 

vård som de fått, och gjorde av den anledningen sig inget besvär att svara på enkäten. 

Det som kunde vara intressant är att genomföra undersökningar, enkäter och intervjuer 

med jämna mellanrum. Speciellt före och efter förändringar i verksamheten som syftar 

till att utveckla omvårdnaden för den här patientgruppen. På så vis kan patienternas 

upplevelser följas över tid och resultaten kan jämföras. 

 

Missnöje och upplevelsen av brister i bemötandet från de ej akut sjuka patienterna tror 

vi grundar sig mycket i att de känner sig åsidosatta. Eftersom personalen slits mellan de 

akut sjuka och de ej akut sjuka kan problem uppstå. Dels måste den medicinska 

prioriteringen gälla för att kunna upprätthålla den medicinska säkerheten, dels måste 

alla patienter få uppmärksamhet annars uppstår en otillräcklighetssituation. I resultatet 

framgick att patienterna många gånger hade förståelse för att svårare sjuka måste 

omhändertas först och att de inte ville klaga av den anledningen (Nyden et al., 2003 ; 

Nyström et al., 2003). 

 

Bemötandefrågor känns väldigt angelägna och aktuella att belysa. Vår erfarenhet säger 

att de långa väntetiderna är en av orsakerna till att det uppstår problem i bemötandet av 

patienterna på akutmottagningar.  I resultatet framkommer också att väntetiderna är ett 
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av de stora problemen för patienterna. De upplevde en otrygghet och rädsla samt ett 

fysiskt lidande bland annat på grund av smärta, hunger och törst under väntetiden 

(Cross et al., 2005; Larsson Kihlgren et al., 2004; Wellstood et al., 2005). Det lidande 

som väntetiderna medför för många av de ej akut sjuka patienterna kan inte betraktas 

som acceptabel. Det är viktigt att reflektera över hur man tillgodoser patienternas 

fysiologiska behov på en akutmottagning under väntetiden. Många akutmottagningar 

kan endast erbjuda en dricka och godisautomat i väntrummet. Annars kan diabetikerna 

vara den enda patientgruppen vars behov av mat prioriteras. En kopp kaffe och en 

smörgås kan bygga broar! Det kan vara svårt för patienterna att uppfatta och uppskatta 

ett bra bemötande om inte de grundläggande fysiologiska behoven är tillgodosedda. 

 

Information och tillsyn, upplysning om väntetiden samt information om fortsatt vård 

och behandling betonades som viktigt för patienterna (Stuart et al., 2003). Larsson 

Kihlgren et al. (2004) påtalar hur viktigt det är för patienterna att känna till rutinerna på 

akutmottagningen. Patienterna fick ett ökat behov av att bli bekräftade och att bli 

informerade vid lång väntetid. Att patienterna önskade att få en bättre information om 

hur vården fungerar framkom tydligt även i de övriga fyra artiklarna (Cross et al., 2005; 

Nyström et al., 2003; Stuart et al., 2003; Wellstood et al., 2005). Detta tycker vi styrker 

att information om väntetiden under vistelsen betyder mycket för patienterna. Vår 

erfarenhet bekräftar också att de patienter och anhöriga som är välinformerade också 

accepterar väntetiden på ett bättre sätt och är mer nöjda med vården. Åkerström (1997) 

beskriver att väntetiden på en akutmottagning är en källa till att samspelet mellan 

personalen och patienten försämras. Patienterna som söker till akutmottagningen känner 

själva att de har en akut åkomma som snabbt borde handläggas.  Patienterna ser oftast 

bara sin egen situation medan personalen har många olika faktorer att ta hänsyn till. 

Vidare beskriver Åkerström (1997) att när patienterna skulle träffa olika specialist- 

läkare, och delade samma väntrum, var det ännu svårare för patienterna att förstå 

turordningen. Patienterna uppfattade att de var i samma kö och blev frågande när de 

upplevde att andra gick före. 

 

Patientnämnderna i Västra Götaland har ett konstant antal ärenden som berör 

bemötandefrågor. Det rörde sig om ca 15 % år 2007 med ungefär liknande siffror de 

senaste fyra åren.  Många patienter kände att de inte blev respekterade och att 

personalen inte lyssnade på dem. Många upplevde sig kränkta och att de inte fick 

tillräckligt med information om sin vård eller behandling. Detta i sig gav en 

otrygghetskänsla (Västra Götalands Regionen, 2007). Akutmottagningarna är en del i 

den statistiken och bemötandet av patienterna är en av många frågor som diskuteras på 

regional nivå. I Västra Götalandsregionen har beslut fattas att ta fram åtgärder för att 

förbättra bemötande, information, service, väntetid och vägledning för patienterna. 

Detta genom att en utvecklingsplan har framställts: ”Förslag till samlad utvecklingsplan 

för akutmottagningar vid sjukhusen i Västra Götaland.” Ett prioriterat mål i 

regionfullmäktiges budget 2009-2011 för regionens akutmottagningar är att de 

genomsnittliga väntetiderna skall förkortas. Även Hälso- och sjukvårdsnämnderna har 

kortare väntetider som ett prioriterat mål. I juni 2008 fick hälso- och 

sjukvårdsdirektörerna uppdraget att utarbeta en utvecklingsplan för akutmottagningarna 

i regionen. Där prioriterades tre kvalitetsområden för den framtida utvecklingen.  Del ett 

innefattar bemötande, information, omvårdnad och service. Del två innebär kortare 

ledtider; tid till triage, tid till läkare och total vårdtid på akutmottagningen. Del tre tar 
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upp personalens kompetensnivå för sjuksköterskor och läkare. Genom en fokuserad 

satsning på hela den akuta vårdprocessen har det framförts exempel för goda resultat.  

De viktigaste faktorerna bakom nöjda patienter är ett gott omhändertagande, tillräcklig 

information och visad empati. Hur patienten upplever den faktiska väntetiden är kopplat 

till den service, information och bemötande de får (Västra Götalandsregionen, 2009). 

Slutsats 

De ej akut sjuka patienterna på akutmottagningarna känner sig ofta bortglömda och 

åsidosatta på grund av bristande tillsyn och information. Väntetiden för denna 

patientgrupp leder ofta till missnöje. Patienterna hade dock varit mycket mer 

tillfredställda med vården om de förstod varför de fick vänta. Visad omsorg är av stor 

betydelse för att patienterna skall känna sig sedda. Att göra väntan mer komfortabel 

genom att erbjuda en brits att ligga på, en varm filt eller mjuk kudde ökar patienternas 

välbefinnande. Redan idag lider den här patientgruppen på våra akutmottagningar. 

Enklare organisatoriska och utbildningsmässiga åtgärder, som vi gett förslag på, går att 

genomföra ganska enkelt. Det krävs en insikt och en aktiv förändringsvilja hos ledning 

och personal på arbetsplatsen för att förbättra omvårdnaden för patienterna. Vår 

förhoppning är att resultatet kommer till användning som utgångspunkt för reflektion 

och diskussion på akutmottagningar. Det kan resultera i en bättre förståelse för de ej 

akut sjuka patienternas situation och behov. 

 

Resultatens betydelse för den vårdande vården 
Nedan ges förslag för förbättring av bemötande och den vårdande vården av ej akut 

sjuka patienter som söker vård på akutmottagning.    

Bemötande/organisation: 

 De patienter som bedöms som ej akut sjuka utgör en stor del av 

akutmottagningarnas besök. De upplever ofta att personalen inte anser att de är 

berättigade att söka hjälp på akutmottagningen. Trots att många patienter är 

skickade med remiss eller via inrådan från Sjukvårdsrådgivningen. Sjukvården 

är idag organiserad på ett sätt som gör att akutmottagningarna ofta utgör den 

sista instansen om patienterna vill ha hjälp samma dag. Svårigheten att hänvisa 

från akutmottagningen till någon annan verksamhet, exempelvis vårdcentralerna 

utgörs av bristen på direktiv och beslut om vilka patienter som är berättigade att 

söka vård på en akutmottagning. Genom tydliga verksamhetsplaner och direktiv 

till all personal kan man inkludera de ej akut sjuka patienterna i verksamheten 

istället för att få dem att känna sig ovälkomna. Om all personal vet vilka 

patienter de ska ta emot och vårda kan personalen undvika att ”föra över” 

känslan av att patienterna kommit i onödan eller till ”fel” vårdnivå. De patienter 

som genom direktiven bedöms att inte behöva akutmottagningens resurser kan 

få hjälp att komma till rätt instans.  

 

 Utveckla triagefunktionen till att även prioritera patienternas omvårdnadsbehov 

inte bara den medicinska prioriteringen. Triagefunktionen kan även utvecklas till 

att triagera hem eller hänvisa till annan mer lämplig vård för de ej akut sjuka 
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patienterna utan att äventyra patientsäkerheten, genom att en säker bedömning 

görs av sjuksköterska eller läkare i triagen. Många patienter kan också vara 

nöjda med att enbart träffa en erfaren sjuksköterska. Önskvärt är att en 

specialistutbildning för akutmottagningssköterskor prioriteras. Den ökade 

kompetensen kan bidra till ett bättre omhändertagande av den här 

patientgruppen. 

 

 Omorganisera så att viss personal enbart tar hand om de ej akut sjuka patienterna 

vid varje arbetspass. Det gör att personalen inte behöver slitas mellan de akut 

sjuka och de ej akut sjuka patienterna vid samma tidpunkt.  

 

 Ge personalen möjligheter till reflektion och handledning. Diskutera etiska 

frågor och frågor om bemötande. Förankra vårdvetenskapen i reflektionen och i 

omvårdnaden.  

 

Information: 

Utveckla informationsblad som delas ut till alla patienter i triagen. Förslag på innehåll: 

 

 Prioriteringsprocessen förklaras, patienterna får veta vilken prioritet de fått och 

vilken läkare de är sorterade till. 

 

 Organisationen på akutmottagningen förklaras, hur lokalerna är uppdelade, var 

det finns mat, dryck, toalett, telefon och så vidare. 

 

 Information om hur och till vem klagomål eller synpunkter kan lämnas.  

 

Upprepa informationen med jämna mellanrum. I väntrummet kan till exempel digitala 

skärmar visa hur många patienter som väntar. Det kan också framgå om skadade från en 

större olycka kommer in och därmed kan väntetiderna förlängas. Patienterna som 

befinner sig på rum informeras varje gång en tillsyn görs. 
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BILAGA                 

 

Tabell 1. Översikt över artiklarna som ingår i studien 
Författare: Perspektiv. Syfte: Metod: Resultat: 

Cross, E. 

Goodacre, A. 

O´Cathain, A. 

& Arnold, J.  

Emergency 

medicine 

journal: 2005 

 

Vårdvetenskap 

 

Patientperspektiv 

 

 

 

 

 

 

Att förklara 

patienters 

upplevelser av 

väntetid och triage 

på en akutmottag- 

ning. 

Kvalitativ 

 

Intervju med 11 

patienter 

 

semistrukturerade 

frågor 

 

innehållsanalys 

tematisk 

Patienterna tyckte 

det var acceptabelt 

att vänta vid ej 

akuta tillstånd. De 

önskade mer 

information om 

orsaken till väntan.  

Triage upplevdes 

som positivt av 

patienterna. 

Larson 

Kihlgren, A. 

Nilsson, M. 

Skovdahl, K. 

Palmblad, B. 

Wimo, A. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science:2004 

 

 

Vårdvetenskap 

 

Patient och 

anhörigperspektiv 

Att beskriva hur 

patienter >75 år och 

dess anhöriga 

upplever vistelsen 

på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

 

Observationer 

Intervjuer med 20 

patienter 

 

Grounded theory 

 

Urval: ålder>75år 

 

Bedömda som ej 

akut sjuka 

 

Patienterna 

upplevde väntetiden  

obekväm. Bristande 

rutiner och   

omvårdnad  

orsakade  

lidande för 

patienterna. 

Nyström M 

Nydén, K. 

Petersson, M. 

Accident and 

Emergency 

Nursing:2003 

 

Vårdvetenskap 

 

Patientperspektiv 

Att förklara 

patienternas 

upplevelser av att 

vara en ej akut sjuk 

patient på en 

akutmottagning. 

 

Kvalitativ 

 

Intervju med 11 

patienter 

 

Öppna frågor 

 

Innehållsanalys 

tematisk 

 

Personalen hade 

ofta lite tid över för 

de ej akut sjuka 

patienterna.  

Patienterna ville 

upprätta en god 

relation med 

personalen genom 

att inte klaga på den 

bristande 

informationen och 

omvårdnaden. 
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Forts . Tabell 1 

 
Författare: Perspektiv. Syfte: Metod: Resultat: 

Stuart P, 

Parker S, 

Rogers M 

Emergency 

Medicine: 

2003 

 

Patient och 

anhörigperspektiv 
Att förstå patienters 

förväntningar på en 

akutmottagning. Att ta 

reda på vilka behov 

olika grupper av 

innevånare i samhället 

har. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

Focusgrupper 

 

Etnografisk 

 

Intervju med 

sammanlagt 98 

personer 

Patienterna 

behövde 

information om 

hur 

akutmottagningen 

fungerade och hur 

triageprocessen 

gick till. 

Nydén, K. 

Petersson, M. 

Nyström, M. 

Journal of 

Clinical 

Nursing:2003 

 

Livsvärldsperspektiv 

 

Patientperspektiv 

 

Att analysera äldre 

patienters basala 

behov på en svensk 

akutmottagning utifrån 

Maslows Theory. 

Kvalitativ  

Intervju med 7 

patienter 

 

 

Hermeneutisk 

analys 

 

I resultatet 

presenterades 

patienternas 

behov utifrån 

Maslow`s 

behovstrappa. 

Det framkom att 

de lägre behoven 

var bättre 

tillgodosedda än 

de högre 

behoven. 
Wellstood K, 

Wilson K, 

Eyles J. 

Social science 

medicine: 

2005 

 

Patientperspektiv 

 

Att förklara ej akut 

sjuka patienters 

upplevelser av 

akutmottagningsbesök. 

Kvalitativ 

 

Semistruk-

turerade 

djupintervjuer 

med 41 patienter. 

 

NVIVO 

analysmetod 

Patienterna 

upplevde besöken 

som negativa. Det 

var beroende på 

långa väntetider, 

dålig kvalitet på 

vården och 

bristande 

bemötande. 

 

 

 

 

 


