
PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT SÖKA VÅRD PÅ EN 
AKUTMOTTAGNING

PATIENT´S EXPERIENCES OF SEEKING CARE AT AN 
EMERGENCY DEPARTMENT

Högskolan i Skövde, IVN
Examensarbete i omvårdnad G2E 15 hp
HT 2010
Handledare: Rosén, Helena
Examinator: Warren Stomberg, Margareta
Författare: Kapetanovic, Senada 830505

N. Lindberg, Ann-Ida 740701



Sammanfattning

Titel: Patienters upplevelser av att söka vård på en akutmottagning
Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde
Kurs: Examensarbete, i omvårdnad, 15 högskolepoäng
Författare: Kapetanovic, Senada, Nolkrantz Lindberg, Ann-Ida
Handledare: Rosén Helena
Sidor: 32
Månad och år: December 2010
Nyckelord: Upplevelser, patient, akutmottagning, vårdande, omvårdnad
_________________________________________________________________________

Att söka hjälp på en akutmottagning kan många gånger innebära ett första intryck i 
vårdkedjan på ett sjukhus. Mötet på en akutmottagning är ofta kort, därför är det av stor 
vikt att bemötandet blir så bra som möjligt. Syftet med studien var att beskriva patienters 
upplevelser av att söka vård på en akutmottagning. Metoden som användes var en 
kvalitativ litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar analyserades med stöd av Burnand 
(1996) samt en arbetsgång enligt Fribergs (2006) fem steg. Resultatet identifierade sju 
huvudområden om patienters egna upplevelser på en akutmottagning. Studien påvisar 
tydliga missnöjen varav det största var väntetiderna samt dålig kommunikation. Andra 
upplevelser som beskrivs är uppmärksamhet, omhändertagande, kompetens, autonomi/ 
integritet samt upplevelser av olika behov som inte tillgodosetts. Diskussionen
Upplevelserna av väntetiderna kan variera beroende på tid, dygn och veckodag. 
Kommunikationen är ett av våra viktigaste verktyg i arbetet som kräver engagemang och 
kompetens av vårdpersonalen. Negativ upplevelse av vården kan bero på tidsbrist. Det 
framkommer i studien att även positiva upplevelser förekommer på en akutmottagning. 
Patientens egenvärde bör respekteras samt en strävan mot ökad vårdkvalitet. Slutsatsen av 
studien var att mer fokus bör läggas på bemötande samt omhändertagande av patienterna 
på en akutmottagning.
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To seek help in an emergency department can often mean a first impression of the 
continuum of care in a hospital. The meeting in an emergency department is often short, so 
it is of great importance that the hospitality will be as good as possible. The purpose of 
this study was to describe patients'experiences of seeking care at an emergency 
department. The method used was a qualitative literature study of 12 scientific articles 
were analyzed with the aid of Burnand (1996) and a workflow according to Friberg (2006) 
five stages. The results identified seven key areas of patients' own experiences in an 
emergency department. The study demonstrates clear dissatisfaction being the largest 
delays and poor communication. Other experiences described are attention, care, 
competence, autonomy/ privacy, and experiences of different needs not being met. The 
discussion experiences of waiting times can vary depending on time, day and day of week. 
Communication is one of our most important tool in the process that requires commitment 
and skills of health workers. Negative experiences of care may be due to time constraints. 
The study reveals that even positive experiences occur in an emergency department. The 
patient's self-worth must be respected, and a drive for improved quality of care. That study 
concluded that more focus should be on treatment and care of patients in an emergency 
department.
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INLEDNING

Att bemöta patienter på ett bra sätt är något alla inom hälso- och sjukvård bör sträva efter
(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Patientnämndens årsredovisning (2009) har statistiken av 
anmälningar rörande bristande bemötande legat på en jämn hög nivå i Sverige mellan 2005 
– 2009. Det görs fler anmälningar angående bemötande på akutmottagningar än på andra 
vårdinrättningar. Andra klagomål som förekommer är att patienten inte synliggörs och inte 
tillfredsställs i vården (a a). Detta har även påvisats i andra delar av världen (Kuosmanen, 
Kaltiala – Heino, Suominen, Kärkkäinen, Hätönen, Ranta, & Välimäki 2008). Därför anser 
författarna att en ökad kunskap om patienters upplevelser av att söka vård på en 
akutmottagning kan hjälpa oss som sjuksköterskor att förbättra vården.

BAKGRUND

På akutmottagningen sker det första intrycket i vårdkedjan på ett sjukhus i ett kort möte 
mellan sjuksköterska och patient (Nyström, 2003). Det är viktigt att vårdandet sker på ett 
så bra sätt som möjligt. Trygghet för patienten, trots den stressiga miljön som lätt kan 
uppstå på en akutmottagning är av stor betydelse (a a).

Vårdens kvalitet

Många av de anmälningar som kommer in till Patientnämnden handlar om dåligt 
bemötande (Patientnämnden, 2009). I en region i Sverige utgörs 14 % av alla anmälningar 
på bemötande, brist på kommunikation och information. Det visar sig även att fler av dessa 
ärenden rör akutmottagningar jämfört med andra vårdavdelningar. Av alla anmälningar 
som kommer in är det inte alla som utreds. Att utreda ärenden angående bemötande är 
viktigt för att vårdsituationen ska bli så bra som möjligt. Genom att respektera och lyssna 
på patienten skapas förutsättningar för ett bra möte (a a).

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innefattar regler för hälso- och sjukvård och anger där 
mål eller riktlinjer för krav på god vård (Socialstyrelsen, 2009). HSL innebär att vårdens 
kvalitet systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. Den innefattar även att 
vården ska grundas på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att 
därmed tillfredställa patientens behov av trygghet i dess vård och behandling. Både patient 
och anhöriga har rätt att delta i den planering samt vård som utförs under vårdtillfället, om 
patienten så önskar (a a).

Sjuksköterskans uppgift är att sträva efter att tillgodose patientens behov, respektera 
patientens autonomi, integritet samt att bemöta patienter på ett så professionellt sätt som 
möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Behoven kan skilja sig åt genom att vara biologiska, 
psykologiska eller sociala (Nationalencyklopedin, 2010). En bra kompetens behövs för att 
möta alla patienters behov (Socialstyrelsen, 2005). För att uppnå en god omvårdnad är det 
viktigt att ta tillvara patienternas och deras närståendes kunskaper samt erfarenheter. Att 
visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar utgör även det en 
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viktig grund för god omvårdnad. Omvårdnaden ska ske med ett etiskt förhållningssätt och 
vila på en humanistisk människosyn. Ett förhållningssätt kan vara grundläggande för hur 
ett vårdande blir samt hur sjuksköterskor agerar i olika situationer. Vårdandet innebär att 
sjuksköterskor ska sträva efter att skapa en bra dialog med patienten och/ eller närstående 
samt möjliggöra patientens delaktighet i sin vård och behandling (a a).

Omvårdnad

Vårdande

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) betraktas omvårdnad 
utifrån olika begrepp som karaktäriserar god omvårdnad. Begreppen som används i 
föreliggande studie är; det etiska patientperspektivet, livsvärlden, livsvärldsperspektivet, 
vårdrelationen, vårdandet och lidandet. För att uppnå en så god omvårdnad som möjligt är 
det viktigt att utgå ifrån det etiska patientperspektivet som kommer från vårdvetenskapens 
grundantaganden om människan och hälsan. Perspektivet innefattar en värdegrund som 
bygger på integritet och värdighet. Varje enskild patient är den främste experten på sig 
själv, sitt lidande och sitt välbefinnande samt livssituation. Ett ökat förtroende för vården 
uppnås genom att utgå ifrån det etiska patientperspektivet (a a).

Livsvärlden beskrivs som den levda världen (Dahlberg et al., 2003). Den levda världen är 
den värld var och en lever i som enskild individ. Livsvärldsperspektivet bygger på 
öppenhet och följsamhet för patientens levda värld (a a).

Mötet uppkommer i en vårdrelation som sker mellan patient och vårdare (Dahlberg et al., 
2003). Vårdrelationen består av ett professionellt engagemang. Detta innebär att vårdaren 
inte förväntar sig att få något tillbaka. Vårdrelationen kan vara bra eller dålig samt 
vårdande eller icke vårdande. I en vårdande relation möts alltid två subjekt (a a). I 
vårdrelationen skapas själva vårdandet (Wiklund, 2003). Grunden för en god omvårdnad 
utvecklas genom möten (Wiman & Wikblad, 2003). En bra vårdrelation innebär att 
vårdaren har en hög kompetens samt en god kommunikationsförmåga, vilket är av stor 
betydelse i ett möte (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006).

En förutsättning för en bra omvårdnad inom hälso- och sjukvård bygger på ett bra 
bemötande (Vårdförbundet, 2009). Bemötandet har stor betydelse för hur en vårdsituation 
blir oavsett vem som vårdar. Detta är betydelsefullt för hur patienten upplever vården. Att 
sträva efter en positiv relation innebär att bemöta patienter med respekt samt ge dem 
värdefull information. Grunden för ett bra bemötande bygger på en god kommunikation 
mellan patient och vårdgivare (a a). Travelbee (1972) menar för att förstå vad omvårdnad 
är måste människor förstå vad som händer i mötet mellan patient och sjuksköterska. Med 
andra ord leder det mellanmänskliga till att bemötandet utvecklas (a a). Det 
mellanmänskliga bygger på relationen som skapas mellan två individer (Dahlberg et al., 
2003).

Omvårdnad benämns som fyra centrala begrepp enligt International Council of Nurses, 
(2007). De består av människan, hälsa och välbefinnande, vårdande samt livssammanhang 
och miljö. Studien lägger stor vikt på begreppet vårdandet vilket är ett av dessa (a a).
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Vårdandet kan ses som något naturligt och mänskligt, grundat i olika former av ansning, 
lekande och lärande (Eriksson, 1987). Värme, närhet och beröring kännetecknar ansningen. 
Denna del är den mest grundläggande i vårdandet. Lekandet innebär något naturligt och 
används även som ett hjälpmedel för att uppnå ett ökat välbefinnande. I lärandet utvecklas 
och förändras människan. Tillit, tillfredställelse, kroppsligt samt andligt välbehag för 
patienten är något som uppstår vid vårdandet. Vårdarens uppgift är att tillgodose god 
omvårdnad samt främja patientens hälsa och förebygga ohälsa (a a).

Dahlberg et al. (2003) beskriver att vårdandet bygger på livsvärlden samt det etiska 
patientperspektivet. Detta innebär att fokus läggs på hur patienten upplever sin hälsa sitt 
välbefinnande, sitt lidande eller sin vård (a a). Björk & Sandman (2007) försökte i en 
studie att hitta likheter samt skillnader på hur andra forskare definierar begreppet 
vårdrelation.

Lidande

Vårdarens ansvar är att skapa en bra vårdrelation och att den förblir positiv samt att 
förhindra att vårdlidande uppstår (Dahlberg et al., 2003). För att patienten inte ska känna 
mer lidande än nödvändigt ska vårdaren sträva efter att inte kränka patientens värdighet 
eller missbruka sin makt (Eriksson, 1994). I stället ska vårdaren uppfylla patientens 
vårdbehov. Lidande kan beskrivas utifrån tre olika sorters lidande nämligen, livslidande, 
sjukdomslidande samt vårdlidande. Livslidande innebär det lidande som förknippas med 
egna livssituationen. Sjukdomslidande är det lidande som skapas på grund av någon 
sjukdom eller någon annan form av ohälsa. Vårdlidande innebär det lidande som vården 
orsakat genom vårdande eller brist av vårdande. Vårdlidandet skapas oftast genom 
omedvetet handlande, bristande kunskap och brist på reflektion (a a).

Kommunikation

Kommunikation beskrivs av Løkensgard (1997) som ett samspel mellan två människor. 
Genom kommunikation skapas en relation till andra människor. Kommunikationen kan 
vara verbal vilket innebär att den är språklig eller icke verbal vilket innebär ej språklig (a 
a). I första hand ska kommunikationen ske verbalt om möjligheten finns, om inte ska 
observationer göras på kroppsspråket vilket också beskrivs som ett sätt att kommunicera på 
(Dahlberg et al., 2003).

Skapandet av en bra kommunikation bygger på att vårdaren ska kunna lyssna, förstå 
patientens budskap, ge feedback (Løkensgard, 1997). Brist på information och otillräcklig 
kommunikation leder till onödig ångest för patienten enligt Jangland, Gunningberg,
Carlsson & (2008). En tydlig kommunikation leder till förståelse mellan två människor 
vilket i sin tur leder till att tillförlitlighet och trygghet skapas (Dahlberg et al., 2003).

Trygghet

Begreppet trygghet kan förklaras som en upplevelse som förankras till känslan av säkerhet 
i relation till andra människor (Stryhn, 2007). Upplevelsen av trygghet skiljer sig från 
individ till individ (a a). Tryggheten skapas genom att patienten känner en stark tillit till 
vårdgivaren (Nyström, 2003). Sjuksköterskan lindrar lidande och ökar möjligheten att 
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skapa trygghet för patienten genom sitt sätt att förhålla sig (Dahlberg et al., 2003). Detta 
kan ske genom öppenhet, följsamhet och medkänsla i mötet med patienten (a a).

För att patienten skall känna sig delaktig i den vård som ges är det viktigt att patienten blir 
sedd som en hel och unik människa, inte bara som en patient med sjukdom eller skada
(Dahlberg et al., 2003). I denna situation är det viktigt att vårdaren skapar en relation och 
ger patienten trygghet för att ett optimalt vårdförlopp skall ske, vilket innebär att lidandet 
skall kunna lindras och välbefinnandet optimeras. Ökad trygghet i vården ger ett ökat 
välbefinnande (a a). Andersson (1984) menar att trygghet kan bestå av ett samspel av två 
olika aspekter. Det ena beskriver hon som grundtrygghet medan det andra handlar mer om 
en situatiosrelaterad form av trygghet. Den situationsrelaterade tryggheten bygger på 
livskvaliten medan grundläggande består av känslan av trygghet. Sjukdom eller 
sjukhusvistelse kan påverka patientens upplevelse av trygghet (a a). När trygghet väl har 
skapats i en vårdrelation uppstår nya behov där delaktighet i vården är en del av dem
(Nyström, 2003).

Delaktighet

Begreppet delaktighet definieras i Nationalencyklopedin (2010) som aktiv medverkan. Det 
är viktigt att inte bara se patienten som ett objekt utan att se hela individen (Dahlberg et al., 
2003). Att se en patient som en unik person är av stor betydelse för patienten att känna sig 
delaktig i den vård som ges. Som vårdare kan delaktighet även riktas mot närstående 
likaväl som patienten. Delaktigheten kan vara svår att följa fullt ut i vissa vårdsituationer 
där man måste gå förbi patientens delaktighet för patientens bästa (a a). Genom en bra 
kommunikation kan patienten få möjlighet att delta i den vård och behandling som ges 
(Socialstyrelsen, 2005). Patienten ska ha möjlighet att ta del av sina undersökningar samt 
behandlingar i den utsträckning som går (a a). Men, sjuksköterska och patient har inte
alltid samma uppfattning angående patientens delaktighet i vården (Florin, Ehrenberg & 
Ehnfors, 2005).

Omvårdnad på en akutmottagning

Gemensamt för alla patienter som söker vård på en akutmottagning är att de är i behov av 
professionell hjälp (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), (2010). Walsh & 
Knott (2010) visar i sin studie att det finns skillnader på de patienter som fick vänta i fyra 
timmar jämfört med de som fick vänta mer än åtta timmar på en akutmottagning. Ju längre 
tid patienterna fick tillbringa på akutmottagningen ju högre blev missnöjet bland dessa (a 
a). Det är viktigt att patienten får ett så bra omhändertagande som möjligt för att få en 
positiv erfarenhet av vården (Nyström, 2003). Detta kan delvis skapas genom att patienten 
får information redan från start angående triage processens gång, vilket är en av 
akutmottagningens viktiga arbetsuppgifter (SBU, 2010). Triage innebär att patienten delas 
in i olika kategorier utifrån hur snabbt individen behöver hjälp (a a).

Att söka hjälp en på akutmottagning innebär relativt korta möten (Nyström, 2003). Vid 
korta möten är det viktigt att sträva efter en bra vårdrelation till patienten vilket byggs upp 
genom att utgå ifrån patientens egen livsvärld (a a). Att ge tid samt att lära känna 
patienterna bidrar till att mötet blir av en bättre karaktär (Macdonald, 2007). Enligt Bylund 
& Makoul (2002) är det viktigt att vårdpersonalen visar empati. Begreppet empati innebär 
att leva sig in i någon annan människas livsvärld på ett professionellt sätt med viss distans 
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(Malmsten, 2001). Bylund & Makoul (2002) kommer fram till i sin studie att empati kan 
skilja sig åt beroende på om vårdaren är man eller kvinna. Kvinnor upplevs som mer 
empatiska och har en förmåga att visa mer empati mot patienten. En upplevd känsla av 
minskad empati kan leda till att patienten känner sig mindre delaktig vilket kan påverka 
patientens upplevelse av att söka vård (a a).

Andra faktorer kan ha en negativ inverkan på bemötandet (Nyström, 2003). Det kan 
innebära en varierande arbetsbelastning, att patientflödet varierar samt brister i 
arbetsledningen. Detta kan medföra att omvårdnadspersonalen känner sig stressade (a a).

Trots tidsbrist skall ändå en god omvårdnad skapas mellan patient och sjuksköterska 
(Hagerty & Patusky, 2003). Varje arbetsplats utformar sin egen vårdkultur, vilket innebär 
de egna rutiner och antaganden som gör att det kan vara svårt att anpassa sig till den miljön 
(Nyström, 2003). En vårdkultur på en arbetsplats kan påverka hur patienterna blir bemötta. 
Ett bra slut på en vårdrelation i korta möten kan vara avgörande för patienten i dennes 
eventuella fortsatta vård (a a). I en avslutande vårdrelation är det viktigt att kontrollera att 
patienten har förstått vad som sagts under vårdrelationen (Wiman et al., 2006).

PROBLEMFORMULERING

Anmälningar i Sverige som kommer in till Patientnämnden gäller klagomål om vården, 
bland annat på akutmottagningar. Det kan till exempel handla om klagomål på hur 
patienter blivit bemötta och att de inte synliggörs samt hur information givits. Tidigare 
forskning har visat att dylika klagomål också förekommer i andra delar av världen där 
patienter sökt vård på akutmottagningar, vilket antyder ett vårdlidande. På 
akutmottagningar råder ett varierande patientflöde, tidvis hög arbetsbelastning för dem 
som arbetar där och prioritering sker av patienter relaterat till bedömd allvarlighetsgrad av 
sjukdomstillstånd. Dessa faktorer påverkar sannolikt patienters upplevelser av att söka vård 
där. Därför anser vi att en sammanställning av vetenskapliga studier om patienters 
upplevelser av att söka vård på akutmottagning kan bidra till ökad kunskap inom området. 
Förhoppningsvis skulle ökad kunskap och insikt hos vårdteamet på akutmottagningar om 
vad patienter kan uppleva kunna leda till förbättrat vårdande.

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att söka vård på en 
akutmottagning.

METOD

I sökandet efter relevanta artiklar kunde vi snart se att det fanns många studier genomförda
om patienters upplevelser av att söka vård på en akutmottagning. En kvalitativ studie 
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innebär att se samt förstå patienters upplevelser och känslor för att ge en grund till vidare 
forskning (Friberg, 2006). En litteraturstudie valdes enligt modellen Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning i Friberg (2006).
Modellen bygger på de fem faser som presenteras i figur 1. Som första steg valdes 
fenomenet samt sammanhanget och därefter söktes relevant vetenskaplig forskning i form 
av artiklar. Slutligen granskades artiklarnas kvalitet för att sedan analyseras där fokus lades
på studiernas resultat (a a).

Betydelsen för vårdandet

Figur 1. Faser i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier (Friberg, 2006, s. 109)

Val av fenomen och sammanhang

Vid valet av fenomen som är det första steget identifierades problemområdet (Friberg, 
2006). Det valda fenomenet för denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att 
söka vård på en akutmottagning.

I andra steget sattes det valda problemet i ett sammanhang. Detta innebar att avgränsa det 
aktuella problemet för att slutligen formulera studiens syfte (Friberg, 2006). De 
vetenskapliga artiklarna som användes i denna studie innefattades inte av någon speciell 
patient grupp. Utan beskriver vuxna patienters upplevelser överlag av att söka vård på en 
akutmottagning i Sverige och andra delar av världen.

Tema 1
Tema 2

Tema 3
o.s.v.

Studiernas resultat läses och likheter och skillnader 

Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5
o.s.v.

Val av studier för analys

Nya teman alternativt
kategorier formuleras

Litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet

Val av fenomen eller företeelse och sammanhang
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Sökande av vetenskapliga artiklar

Efter att det valda fenomenet utvalts formulerades relevanta sökord, för att så småningom 
kunna söka fram olika vetenskapliga forskningsartiklar. Sökorden bestod av experience, 
patient, emergency care, emergency department, caring, nursing samt patients´ 
perspectives. Med detta val av sökord ansåg författarna att sannolikheten för att syftet i 
studien skulle kunna besvaras var hög. De artiklar som valdes ut handlade om patientens 
upplevelser av att söka vård på en akutmottagning. De databaser som användes i studien 
var Cinahl, Medline Ebsco och Academic Search Elite. Eftersom vissa sökningar gav 
många träffar valde författarna att använda sig av boolesk sökteknik. Detta innebar att 
olika ord kopplades samman och begränsas samt en ökad vetenskaplighet avsågs i 
träfflistan (Friberg, 2006). Orden som användes i sökningen var AND, Sb peer* och 
trunkering på olika sökord samt olika sökkombinationer. En sökning gav 2272 träffar. Där 
valdes en artikel ut bland de tio första. Eftersom författarna ansåg att det var för många 
artiklar att ta sig igenom gjordes ytterligare en begränsning genom Boolesk sökteknik. Då 
minskade antalet träffar betydligt (se tabell 1 och bilaga 1).

Inklusionskriterier och exklusionskriterier fastställdes innan litteratursökningen 
påbörjades. Artiklarna som valdes skulle vara publicerade mellan år 2000 – 2010 och vara 
av kvalitativ ansats samt beröra patienters upplevelser av att söka vård på en 
akutmottagning. De vetenskapliga artiklar som sedan valdes in i studien skulle vara etiskt 
prövade. Exklusionskriterier användes inte från start, men under framtagningen av artiklar 
exkluderades de artiklar som handlade om barn. Två sekundärsökningar användes i 
studien. Vilket innebär att artiklar har plockats fram ur de framtagna kvalitativa artiklars 
referenslistor för vidare analys (Friberg, 2006).

Ett urval genomfördes där först titel och därefter sammanfattningen på artiklarna lästes. 
Slutligen studerades metoddelen för att urskilja om den var kvalitativ eller kvantitativ. 
Trots att flertalet var kvantitativa lyckades författarna få fram 12 kvalitativa 
forskningsartiklar i denna litteraturstudie utav 3519 framsökta artiklar. En djupare analys 
av ett fåtal artiklar är att föredra (Friberg, 2006). Studiens sammanfattning av hela 
sökresultatet presenteras stegvis i bilaga 1. De övergripande sökkombinationer med sista 
steget i sökningarna redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Sammanställning av sökresultat
Sökkombination Databas Antal träffar Antal 

uttagna 
artiklar

mw emergency care and mw patient and ti 
experience* and sb peer*

CINAHL 2010-10-01 41 st 1 artikel

mw emergency care and mw patient and ti 
experience* and sb peer*

CINAHL 2010-10-04 40 st 1 artikel

emergency care and patient and satisfaction 
and sb peer*

CINAHL 2010-10-04 296 st 1 artikel
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experience and patient and emergency 
department and sb peer*

CINAHL 2010-10-11 269 st 1 artikel

Sekundär sökning CINAHL 2010-10-11 1 st 1 artikel

emergency and nursing care and patient Medline 2010-10-05 219 st 1 artikel

ti emergency department and ab patient and 
experienc*

Medline 2010-10-13 234 st 1 artikel

patients´perspectives and emergency 
department

Medline 2010-10-14 7 st 1 artikel

patient and emergency care Medline 2010-10-14 2272 st 1 artikel

ti patient and ti emergency care Medline 2010-10-14 81 st 1 artikel

Sekundär sökning Medline 2010-10-14 1 st 1 artikel

experiences and emergency care Academic search 
elite 2010-10-14

58 st 1 artikel

Summa:       
3 519 st

Summa:   
12 st

Granskning av studiernas kvalitet

Efter urval av relevanta artiklar granskades dessa vilket beskrivs i Friberg (2006) som det 
fjärde steget. I granskningen är det viktigt att läsaren lätt ska kunna se vad som är 
problemet, syftet med studien, hur författaren gått till väga med metoden samt att detta är
klart beskrivet och ett analyserat resultat. I det här steget sker ett sista urval av artiklar där 
man avgör vilka som ska tas med eller inte (Friberg, 2006). Alla artiklar som denna studie 
består av är granskade och har därför valts ut som relevant information att ta med.

För att tydliggöra de vetenskapliga artiklarnas kvalité valde författarna att redovisa detta i 
form av hög, medel och låg prioritering. (se bilaga 2) Kvalitetsbedömningen gjordes enligt 
ett protokoll av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006), s. 156 – 157. Kvaliten påvisades 
genom att 80 – 100 % av Ja - svaren gav en hög prioritering medan 70 – 79 % av Ja –
svaren gav en medel prioritering. 60 – 69 % hamnade under låg prioritering. De artiklar 
som inte uppnådde den låga prioriteringen valdes bort. Ett Ja-svar innebär att ett kriterie är 
uppfyllt. Protokollet består av 14 frågor därav hög prioritering innebär att 11 frågor måste 
besvaras med Ja.

Analys av studierna

Detta steg innebar att från en helhet på andra forskares resultat skapa nya delar till en ny 
helhet (Friberg, 2006). Data som samlats in analyserades sedan genom de fem stegen i 
analysprocessen som beskrivs i Friberg (2006, sidan 110 – 112):
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1. Läs igenom de valda studierna flera gånger så att du får en känsla för vad de handlar 
om. Fokusera på studiernas resultat.

2. Identifiera nyckelfynden i varje studies resultat.
3. Gör en sammanställning av varje studies resultat.
4. Relatera de olika studiernas resultat till varandra.
5. Formulera en beskrivning med grund i de nya temana.

Författarna valde att använda sig av en beskrivande syntes i stället för en metasyntes i 
studien. Detta innebar att en sammanfattning gjordes av de analyserade forskningsartiklar 
som användes i studien med så liten omtolkning som möjligt (Friberg, 2006). De 
analyserade artiklarna redovisas i bilaga 2. Arbetsgången samt analysen genomfördes 
enligt Friberg (2006) (se figur 1). En viss teknik vid analysen användes som beskrivs av 
Burnand (1996) för att få fram likheter och skillnader. Detta innebar att viktiga begrepp ur 
resultatdelarna plockades ur och sammanställdes i ett annat dokument. Därefter fick varje 
huvudområde sin egen färg vilket innebar att författarnas rubriker identifierades. (se bilaga 
3) Under arbetsgången numrerades alla de analyserade artiklarna från 1 - 12 för att 
författarna lättare skulle kunna urskilja dem. (se bilaga 2) Dessa artiklar behåller sin 
numrering även i referenslistan.

Studien består av många citat. Författarna ansåg att känslan av upplevelserna blev tydligare 
och mer verklighetstrogna på så sätt.

Etiska överväganden

Alla studier bör bygga på etiska överväganden som ska följas (Medicinska forskningsrådet, 
2003). Vid en litteraturstudie behövs inte ett tillstånd från en etisk kommitté men trots 
detta ska de etiska riktlinjerna följas (a a). När litteraturstudien skrevs utgick författarna 
utifrån att inte förvränga, förfalska eller plagiera vilket innebär att de har visat respekt för 
andra forskares resultat. För att styrka uttalanden var det viktigt att referenshanteringen 
följde de riktlinjer som angivits. Detta förhållningssätt tog författarna hänsyn till under 
hela processens gång.
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RESULTAT

Resultatet redovisas i sju identifierade huvudområden

Resultatet visas i sju identifierade huvudområden (se bilaga 4) om patienters upplevelser 
av att söka vård på akutmottagningar runt om i världen. Huvudområdena är kvalitativt 
beskrivna utifrån patienternas upplevelser. De identifierade områdena består av: långa 
väntetider/ onödiga väntetider, kommunikation/ information, brist på uppmärksamhet, 
omhändertagande, personalens kompetens, autonomi och integritet, samt individuella
behov hos patienterna. Upplevelserna av vården beskrivs av patienterna ur både positiv och 
negativ syn.

Långa väntetider/ onödiga väntetider

I don´t think it is fair to make complaints about the nursing personell. I simply 
can´t do it, but the time spent waiting is horrible, (2, s. 765).

De flesta studier visar att väntetiderna på akutmottagningen är alldeles för långa vilket 
anses vara det största problemet bland patienter på akutmottagningen (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
12). Vissa beskriver det som onödig väntan (3, 11) medan andra upplever att känslan av 
betydelse minskar (1). Upplevelsen var mer förekommande i samband med långa 
väntetider och akuta sammanhang (a a). Författarna har sett att det är viktigt att patienterna 
och deras närstående blir informerade under väntans gång (1, 5, 7). För en annan patient 
lades inte fokus på de långa väntetiderna utan bristen på information (12). Att bara bli 
inkastad i ett rum utan att i själva verket vara insatt i vad som ska sker utanför rummet kan 
upplevas som en ökad oro för patienten på akutmottagningen (5).

The stretchers are not comfortable. They put you in that room, they close the 
curtains, and they just leave you in there… you don´t know what is going to admit 
you, you got a room, but you are still waiting, and you are just wondering, What is 
going on, what is taking so long?, (5, s. 976).

Kommunikation/ information

Det näst största problemet bland patienter på en akutmottagning anses vara brist på 
information (3, 7) samt dålig kommunikation (2, 3, 5, 9, 11, 12). Trots detta har studier 
funnit upplevelser som tyder på att tonen i rösten hos vårdaren kan ha en betydande roll för 
att skapa en känsla av vårdande (8). Ofta handlar det inte om vad vårdaren säger utan hur 
den enskilde uttrycker sig (a a). I en studie identifierades kommunikationen som ett 
avgörande område på hur patienter upplever mötet på en akutmottagning (5). Området är 
en stor och viktig del i omvårdnaden (9).

The doctor was quite excellent [and] explained to me what was going to happen. 
Everywhere you go, if anybody tells you what is happening, then that is good 
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(Patient 13. Male, 72), (9, s. 28).

Många upplevelser visar att människor är i behov av god kommunikation för att själva 
kunna delta i sin omvårdnad (2).

They never tell me what they have done to me. I don´t know anything., (2, s. 764).

Att ge patienter information angående till exempel hur triageprocessen fungerar samt 
akutmottagningens rutiner kan ge förutsättning för att skapa en god kommunikation mellan 
parterna (12). Bristande information kan leda till en känsla av uteslutning (11).

Brist på uppmärksamhet

Uppmärksamhet är något som är viktigt enligt patienterna (1, 2, 3, 4, 10). Många upplever 
brist på detta (1, 2, 3). De ger uttryck för att beroende på vilken sjuksköterska som arbetar 
för tillfället så kan känslan av uppmärksamhet variera (10). Vissa sjuksköterskor spenderar 
mer tid än andra med sina patienter (a a). Detta kan innebära att patienten får ta till olika 
metoder för att få uppmärksamhet, vilket kan ske genom högljuddhet eller aggressivitet 
(4). En annan syn på vården på en akutmottagning beskrevs som följande:

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, (10, s. 25).

En del andra patienter har erfarenhet av bristande uppmärksamhet upplevts på ett negativt 
sätt då de blivit lämnade i ett väntrum utan att bli uppmärksammad av 
omvårdnadspersonalen (2). Många människor uppfattar att omvårdnadsfokus ligger på 
själva sjukdomen i stället för att utgå ifrån patientens subjektiva omvårdnadsbehov (3). 
Vilket därmed styrks med upplevelser där patienter får en uppfattning av att personalen 
inte uppfattar den enskildes känsla av sjukdom (2). De flesta upplevelser på 
akutmottagningen handlar om att människor inte blir sedda och hörda (2, 3, 4, 10). Många 
patienter anser att de ignoreras (2) eller inte ses som människor mer än när medicinska 
åtgärder ska utföras (3, 4, 10). En sådan situation upplevdes så här:

Ordinary people who complain are regarded as something to be ignored. You have 
incredibly little chance of influencing things as a patient. You can file a complaint 
under the Health an Medical Services Act and so on and contact the public medical 
service, but on the whole they rarely listen to you as a patient, (man, aged 50), (4, 
s. 18).

Omhändertagande

Många patienter som uppsökt en akutmottagning betonar att de fått ett vänligt bemötande 
samt en god kontakt med personalen vid ankomst (3). Patienterna beskriver att ett bra 
bemötande har upplevts genom att personalen gav dem tid och lyssnade på dem. Detta 
ledde till att de kände sig lugnare och frågor samt klagomål minimerades. Ett bra 
bemötande i vården gör att patienter känner en känsla av tillit (a a). Ju längre väntetider 
patienter råkar ut för på en akutmottagning minskas känslan av tillit och känslan av misstro 
ökar (3).
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För en annan patient kan förtroende skapas genom kommunikation mellan patient och 
vårdpersonal (8). Det som framkommer i tidigare studier är att många patienter känner 
trygghet för personalen på akutmottagningen (8, 10). En patient betonar:

I just 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., (10, s. 24).

Genom trygghet samt personalens arbetsrutiner upplevde patienterna en ökad säkerhet (8). 
Upplevelser visar att många patienter kände en känsla av hopp om att de blir bra när de 
kommer till akutmottagningen (a a). Hopp och positiv energi kan förmedlas genom en 
beröring vilket innebär ett bra omhändertagande för en människa (8). En patient 
poängterade att:

It´s a lifeline – touching you – you´re drawing energy from that person. You´re 
drawing energy from him or her… And that´s important; they´re willing to give me 
that energy to keep me motivated, (8, s. 221).

Tid är något som är av stor brist en akutmottagning vilket i sin tur påverkar patienternas 
omvårdnad genom att omvårdnadspersonalen upplevdes stressade (10). Patienterna menar 
att de ofta har ont om tid och att de är otillräckligt med personal (a a). Många uttrycker 
olika grad av rädsla (6, 8) samt frustration (8). För vissa innebär det att inte få den vård de 
behöver (8), medan andra upplever en rädsla över att dö (6). Något som tydligt 
framkommer bland patienterna var att de upplevde brist på omhändertagande (2, 3, 10). 
Vikten ska läggas på en strävan av att få alla patienter att känna sig omhändertagna (3, 8).

Personalens kompetens

Många patienter som genomgått en återupplivning på en akutmottagning utrycker att 
kompetens är något viktigt (8). I sådana sammanhang har personalen varit väldigt 
strukturerade samt organiserade. Detta leder till att personalen upplevdes ha ett bra 
samarbete mellan varandra, vilket patienterna lägger stor vikt på (a a). En patient utryckte 
sig så här:

It was how they operated. It wasn´t scary. They were in control of everything, (8, 
s.220).

Att vara professionell och kompetent kan vara svårt när stressen tar över (2). Orsaken till 
detta beror mestadels på stressiga arbetsförhållanden samt skiftarbeten vilket är vanligt 
förekommande på en akutmottagning (a a). Många gånger upplever patienterna att de inte 
ges tillräcklig möjlighet att delta i sin omvårdnad (4, 11). Ett flertal studier visar att rätt 
prioritering vad gäller patienter samt kommunikation kan påverka patienters upplevelser av 
vården på akutmottagningen (3, 7, 12). Patienterna upplevde att mer kunskap om andra 
kulturer behövs bland vårdpersonalen för att få en ökad kulturell medvetenhet (12).

Autonomi och integritet

Att ej ha kontroll över sin situation betraktas som svårt av många patienter (1, 3, 6). Detta 
innebär exempelvis att inte kunna redogöra för sitt tillstånd (3) eller sin sjukdom (6). I 
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sådana situationer är det viktigt att respektera dessa patienter vilket de inte upplevde (a a). 
Bristen på respekt beskrevs av en patient så här:

I feel ashamed and that I´m not respected… Are you here again? Just having to go 
in causes anxiety. The last time I tried to get someone to go with me, I knew I was 
in a weak position. I´m so ashamed of myself. But… when I can´t cope with it 
anymore, that´s when I go [to the ED]., (6, s. 432).

Genom att mötas av respekt upplevde patienter en känsla av värdighet, vilket ledde till 
bättre självkänsla som många ansåg sig vara i behov av (11). Känslan av minskad 
betydelse var också något som inträffade på akutmottagningen (1). Den minskade känslan 
av betydelse inträffade ofta, men inte alltid. Känslan av minskad betydelse förknippade
patienterna med maktposition samt att patienterna begränsades att uttrycka sina behov (a 
a). Följande upplevdes av en patient:

It seems to be that in the hospital that we have got into a culture that ”this is our 
daily job”; it doesn´t matter much. I can go and have a cup of coffee before I see 
that one. But what they forget is, I am not saying I was in pain, but I could be, and 
you see the same people walking around with a clipboard and you wonder what the 
hell are they doing., (Patient 86), (1, s. 48).

Integritet är något som alla människor bör sträva efter att behålla vilket upplevs som svårt 
på en akutmottagning eftersom patienterna inte alltid når fram till personalen fullt ut (10, 
12).

Individuella behov

Alla de framtagna upplevelserna som framkommer i andra forskares resultat visar att alla 
människor har olika behov (2, 4, 5, 6, 8, 11, 12). Många behov kan vara dolda (11). 
Självförverkligande kan vara ett sådant vilket kan innebära att vara beslutsfattande i sin 
egen vård (a a). Att komma till akutmottagningen kan upplevas som en trygghet för 
patienten eftersom de vet att hjälp kan fås där (2). Trots detta upplever sig patienter 
maktlösa och överlämnade till andra (a a). Patienter beskriver maktlöshet som något svårt, 
som när man inte kan utföra sina vardagliga sysslor utan hjälp av andra (2, 6). En patient 
uttrycker sin maktlöshet så här:

I get so damn angry when I can´t do anything, I feel so powerless, you know… I 
guess I am the nervous type, because I feel there´s something wrong with me, I keep 
looking for what´s causing it. Because you don´t like to… it´s not dangerous or 
anything, but like, it´s better that they tell you straight out… but of course they 
don´t say you have three months to live. Not a single one of them tells you anything. 
I´m afraid my back will give way, (6, s.432).

Omvårdnadspersonal ska sträva efter att förebygga maktlöshet (2, 6). Sårbarhet är något 
som förekommer på akutmottagningen, trots detta upplevde majoriteten av patienterna i en 
studie att de inte är utsatta (8). Andra behov beskrivs som ett fritt utrymme för patienterna 
på akutmottagningen vilket är av stor vikt (4). Detta innebär att akutmottagningens 
personal finns till för patienten, lyssnar till och förstår dennes oro (a a).
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En kvinna upplevde följande:

Yes, she was gentle and kind and asked questions; she asked me things. Yes, she 
understood that I had been in considerable pain and then of course I was also a 
little concerned for the children, who I had left with a neighbor in the middle of the 
night. I didn´t feel good about that, I can imagine that there are many people who 
are in the same situation, having to leave their children like that, (woman, aged 
35), (4, s. 19).

Det är viktigt för patienten att vårdpersonalen ska kunna prioritera rätt, vilket görs med 
Triagesystemet (5). De patienter som lider av smärta i till exempel palliativt skede kan 
lindras omgående för att minska lidande (a a). För andra kan ett behov vara att ha en trygg 
miljö omkring sig vilket kan skapas redan i väntrummet (12). Väntrummet upplevs många 
gånger som en obehaglig miljö (a a).

Sammanfattning av resultatet

I studiens resultat har författarna identifierat sju huvudområden vilket beskrivs genom 
patientens egna upplevelser. Många upplever ett problem med att väntetiderna på 
akutmottagningen var för långa medan andra upplever dålig kommunikation som ett stort 
problem. Autonomi och integritet samt uppmärksamhet beskrev många patienter som 
bristande och något som var av stor betydelse.

Alla som uppsöker akutmottagningen har olika behov som behöver tillgodoses vilket kan 
skapa trygghet för patienten. Att finna tid på en arbetsplats som en akutmottagning kan 
upplevas frustrerande för både personal och patient. Detta kan då medföra att 
omhändertagandet brister vilket påvisas i studien. Det mesta kan förebyggas med rätt 
prioritering och bra kompetens vilket är att eftersträva.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Detta 
anses vara en relevant metod eftersom fokus var att ta reda på hur patienter upplever 
vården på en akutmottagning. En kvalitativ undersökning besvarar detta på ett bra sätt 
enligt Friberg (2006). Författarna i studien menar att det är fenomenet som styr valet av 
metoden vilket på så sätt kan innebära att de själva har påverkat valet av metod.

En studie ska bygga på hög tillförlitlighet och trovärdighet (Ruth, 1991). När författarna 
byggde upp resultatet i studien har de använt sig av verkliga upplevelser i form av text 
samt citat. Många citat valdes att användas och togs med för vi ansåg att trovärdigheten för 
läsaren skulle öka. I varje huvudområde som identifierades försökte vi att lyfta fram de 
positiva upplevelserna först på en akutmottagning. Genom forskningsprocessens alla steg 
har båda författarna arbetat tillsammans (se bilaga 5).

Orsaken till varför få kvalitativa artiklar hittats var att många studier inom problemområdet 
gjorts med kvantitativ ansats vilket inte ansågs av oss vara relevant för denna studie. 
Datainsamlingen gjordes via tre databaser, Cinahl, Medline Ebsco och Academic Search 
Elite. Olika sökkombinationer användes. En begränsning gjordes till tre databaser därför 
att de framtagna artiklarna återkom i sökandet. Därmed upplevde författarna en mättnad 
inom det valda problemområdet. Den slutgiltiga summan av träffar på de sökta artiklar 
blev hög eftersom en sökning gav många träffar där en artikel valdes ut. Hade denna inte 
tagits med hade den slutgiltiga summan blivit betydligt lägre. Författarna ansåg dock att 
artikeln var av hög kvalitet och togs därför med i studien.

Alla vetenskapliga artiklar skulle vara publicerade mellan år 2000 – 2010 och vara av 
kvalitativ ansats samt beröra studiens syfte. De artiklar som ingick i studien skulle vara 
etiskt prövade. Författarnas anser detta därför att studiens villkor är att etiska övervägande 
skall följas vilket därmed även gäller all information som valts att ta med. Eftersom barn 
exkluderades ställde sig författarna frågan om de missat någon relevant information?
Kunde detta ha påverkat studiens resultat? Sekundärsökningar användes därför att de gav 
relevant information.

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom att titel och sammanfattning lästes 
för att eventuellt granskas vidare av författarna. Därefter valdes de relevanta artiklarna som 
skulle ingå i denna studie för att vidare analyseras. En arbetsgång med Fribergs fem steg 
(2006) användes och en analysteknik av Burnand (1996). Anledningen till att denna 
analysteknik användes var att den beskrevs på ett tydligare sätt än i Fribergs (2006). 
Kvalitén på de framtagna vetenskapliga artiklarna framhävdes genom ett separat 
kvalitetsprotokoll.
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Resultatdiskussion

En forskningsstudie kan utföras genom två olika metoder kvalitativt respektive kvantitativt 
(Ruth, 1991). Egentligen finns det ingen rätt eller fel metod utan båda två kan besvara 
frågor om det valda problemet. Resultatet kan påvisas olika beroende på vilken metod som 
väljs (a a). Resultatet i denna studie visar att många patienter är missnöjda med 
väntetiderna på en akutmottagning vilket upplevdes som det största problemet. Många 
gånger har väntan upplevts som onödig. Andra forskare inom detta område menar att de 
långa väntetiderna kan variera beroende på tid, dygn och veckodag (Ding, McCarthy, 
Desmond, Lee, Aronsky & Zeger, 2004). Patienter som inkommer med ambulans till 
akutmottagningen har oftast kortare väntetider men längre behandlingstid jämfört med dem 
som inte kom med ambulans (a a). I vårt resultat framkommer det inte något tidsperspektiv 
på när upplevelserna ägt rum. Detta skapar en ovisshet ifall upplevelserna angående
väntetiderna hade varit annorlunda om de upplevts på annan tid? Annan forskning belyser 
att långa väntetider kan förebyggas genom att skapa en omstrukturering i själva 
arbetsrutinerna (Browne, Lam, Giles, McCaskill, Exley & Fasher, 2000). På lång sikt kan 
detta innebära mindre sjukskrivningar bland personalen och färre personalavgångar (a a). 
En bra struktur i arbetet tror vi kan minska onödiga väntetider för patienten samt öka 
tillfredställelsen i vården.

Andra identifierade faktorer som visats ha påverkat patientens upplevelse är 
kommunikationen. Många som sökte vård på en akutmottagning upplevde att 
kommunikationen var väldigt dålig samt att de inte fick den information som patienterna 
ansåg vara viktig. En annan forskare beskriver kommunikationen som ett av våra viktigaste 
verktyg i arbetet (Newson, 2006). Hon menar även att kommunikationen många gånger 
brister på grund av för lite engagemang och kompetens bland vårdpersonalen. All 
vårdpersonal som deltar i ett samtal eller en diskussion är ansvariga att kommunikationen 
blir så bra som möjligt (a a). En tydlig kommunikation innebär ett bra samspel mellan 
människor vilket leder till att tillförlitligheten samt tryggheten skapas för patienten 
(Dahlberg et al., 2003). Ökad trygghet ger ett ökat välbefinnande för patienten (a a). Detta 
är något som alla inom sjukvården bör sträva efter.

Att ge uppmärksamhet och göra patienterna mer synliga är något som är av stort behov
enligt resultatet. En del patienter som uppsöker en akutmottagning har upplevt bra 
bemötande men långt ifrån alla. Många anmälningar på akutmottagningar i Sverige är
bemötandeärenden (Patientnämnden, 2009). Detta har även påvisats i andra delar av 
världen (Kuosmanen et al., 2008). Ett bra bemötande är viktigt för att känna ett bra 
omhändertagande samt ligger till grund för hur patienten upplever vården (Vårdförbundet, 
2009). Trots att ett möte på akutmottagningen kan innebära en kort vistelse är det viktigt 
att patienten upplever ett bra omhändertagande och bra bemötande (Nyström, 2003). 
Författarna påpekar att grunden i ett bra bemötande innebär att alltid bemöta andra 
människor som man själv skulle vilja bli bemött. Dock måste hänsyn till patientens egen 
bakgrund och hans/ hennes preferenser beaktas.

Vårdrelationen skapas i mötet (Dahlberg et al., 2003). För att skapa en positiv upplevelse 
av vården är det viktigt att ta hänsyn till olika begrepp för att minimera att missnöje 
uppstår bland patienterna. Frågan som uppstår är om patienterna egentligen beskriver 
upplevelserna av vården eller upplevelser av vårdandet. Som patient kan det vara svårt att 
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definiera begreppet vårdandet och dess innebörd. Sannolikt är förståelse av begreppet
vårdandet inte så välkänt. Därför upplevs troligen vård som ett mer övergripande ord. 
Eriksson (1997) menar att vårdandet är något naturligt och mänskligt samt en del i 
omvårdnaden. Författarna till denna studie menar att vårdandet inbegriper hänsyn till det 
etiska patientperspektivet, livsvärdsperspektivet, vårdrelationen och lidandet. Vi anser att 
vårdandet uppstår i en vårdrelation. Vårdrelationen består av ett professionellt engagemang 
mellan patient och vårdare (Dahlberg et al., 2003).

Resultatet visar att vårdpersonalen anses vara kompetenta i vissa situationer, fast i 
stressade förhållande fungerar detta mindre bra. För att förebygga att vården upplevs 
negativt behövs, enligt patienterna, en bra struktur och planering. Patienterna påpekade
även att tidsbristen upplevdes vara stor. Orsaken till detta kan många gånger bero på hög 
arbetsbelastning samt ett varierande patientflöde (Nyström, 2003). Annan forskning visar
att vård är vård som upplevs på ett negativt sätt är associerad med att vårdpersonalen har 
tidsbrist (Attree, 2000). Det beskrivs även att vårdpersonalen som var lättillgänglig ansågs 
av patienterna vara av stor betydelse (a a). Författarna i den här studien anser att tidsbristen 
ofta kan leda till att patienter upplever vården på ett negativt sätt. Ju mer kunskap, 
kompetens samt erfarenhet sjuksköterskor har desto lättare blir det att hantera olika 
situationer. Genom detta säkras patientens vård.

Litteraturstudien påvisar också att patienterna inte upplevde sig ha en större kontroll över 
sin situation vilket betraktades som svårt. En del upplevelser visar på att de inte blev 
respekterade vilket var mer förekommande i samband med långa väntetider. Annan 
forskning visar betydelsen av hur viktigt det är att patienten ges möjlighet att ansvara över 
sin situation (Randers & Mattiasson, 2003). Därmed respekteras patientens egenvärde (a 
a). Alla patienter ska ses som unika individer och därmed kunna vara delaktiga i sin vård 
(Dahlberg et al., 2003). Alla inom hälso- och sjukvården ska visa patienten respekt och 
värna om individens autonomi samt integritet (Socialstyrelsen, 2009). Vi som 
sjuksköterskor bör tänka på att kunna visa öppenhet och respekt för patientens värderingar 
och trosuppfattningar. Detta för att skapa en god omvårdnad samt bra upplevelse av vården 
för varje individ på en akutmottagning. Därmed minskas förutsättningen för att missnöje i
uppstår vården.

Resultatet i studien visar att en god omvårdnad innebär att tillgodose patientens olika 
behov. Alla människor som uppsöker en akutmottagning har olika behov. Vissa 
framkommer som dolda medan andra beskriver det som upplevelse av maktlöshet. Många 
gånger upplevdes en trygghet att få komma till en akutmottagning där de visste att 
professionell hjälp kunde fås. Trots detta känner sig patienter maktlösa och överlämnade i 
andras händer. Det är viktigt att patientens behov tillgodoses individuellt i vården vilket då 
medför att kvalitén på vården ökar (Attree, 2000). Genom att värna om patientens 
autonomi samt integritet kan den enskildes olika behov tillgodoses och därmed ges bättre 
förutsättning för en bra omvårdnad anser vi.

Det är viktigt att påpeka att inte alla är missnöjda med vården som uppsöker en 
akutmottagning (Muntlin, 2009). Det finns skillnader på hur patienter upplever kvaliteten
av vården på en akutmottagning. Men det framkom inga skillnader mellan mäns respektive 
kvinnors uppfattningar av vårdkvalitet. Däremot beskrivs det att patienter med högre
utbildning var mer kritiska till kvaliteten på vården på akutmottagningen (a a). Därför 
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tycker vi att en förbättring i vårdkvaliten på en akutmottagning bör eftersträvas. Detta för 
att öka patientens välbefinnande och därmed skapa en positiv upplevelse.

Slutsats och implikationer för omvårdnad

Patienter som söker vård på en akutmottagning runt om i världen kan uppleva att 
väntetiden är lång, att kommunikationen med vårdpersonalen brister, att de inte får den 
uppmärksamhet eller omhändertagande de anser sig behöva, att kompetensen är bristfällig, 
att autonomi och integritet kränks och att deras behov inte blir tillgodosedda. Men trots 
övervägande negativ syn beskrivs ändå vården på akutmottagningen även som positiv.

Slutsatsen vi kan dra av studien är att mer forskning med kvalitativ ansats behövs inom det 
valda problemområdet och är av stor betydelse. Detta för att uppmärksamma personalen på 
patienters upplevelser av att söka vård på en akutmottagning. Genom detta skapas en säker 
och trygg patientvård vilket all vårdpersonal ska sträva efter (Socialstyrelsen, 2009). Att 
implicera detta på en akutmottagning kan enkelt göras genom att information av ansvarig 
person ges till all personal en gång i månaden. Ny vetenskaplig forskning samt nya c-
uppsatser som utkommit inom relevanta områden tas upp och diskuteras. Det är viktigt att 
organisationen avsätter tid för detta.

För att hjälpa vuxna patienter att uppleva bättre vård bör mer fokus läggs på hur 
akutmottagningens personal bemöter samt vårdar sina patienter. I detta sammanhang är det 
även viktigt att personalen har en bra kompetens samt god stresstålighet. Detta kan
motverka tidsbristen samt de långa väntetiderna som lätt kan uppstå på en akutmottagning.
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Resultatet visar att de upplevde hot 
till liv och autonomi, sårbarhet.

Medel

7 Cross, 
Goodacre, 
O´Cathain, 
Arnold, 2004

Var att se hur 
patienterna 
upplevde väntetider 
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Kvalitativ. 11 patienter 
deltog i åldern 20 – 75 
år.

Resultatet visar att patienterna 
upplevde otillräcklig information 
under väntetiden samt att viss 
prioritering anses vara acceptabel.

Hög



III

8 O´Brien, 
Fothergill-
Bourbonnais, 
2004

Var att utforska 
patientens 
upplevelser av 
återupplivning på 
akutmottagningen 
samt att avgöra 
eventuell sårbarhet i 
deras upplevelser. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ. 
7 patienter deltog i 
åldern  31 – 55 år.

Handlar om patienternas 
upplevelser av vilka känslor samt 
vilka händelser som upplevdes 
viktiga för dem.

Hög

9 Lyons, 
Paterson, 2009

Var att ta reda på 
vilka aspekter som 
var viktiga för äldre 
patienter i 
akutsjukvården.

Intervjuer. Grounded 
theory. Kvalitativ. 20 
patienter deltog i åldern 
66 – 94 år.

Aspekter vid vård av äldre på en 
akutmottagning. Långa väntetider. 
Dålig kommunikation.

Hög

10 Nyström, 
Nyde´n, 
Petersson, 
2002

Var att analysera 
samt beskriva 
patienters 
upplevelser av 
sjukvården på en 
akutmottagning.

Intervju. Induktiv 
tolkningsmetod. 
Kvalitativ. 11 patienter 
deltog.

Patienter upplever svårigheter att 
behålla integriteten. Brist på 
uppmärksamhet. Trygghet.

Medel

11 Nyde´n, 
Petersson, 
Nyström, 2002

Var att ta reda på 
vilka grundläggande 
behov äldre 
människor har på en 
akutmottagning.

Intervju. 
Innehållsanalys. 
Kvalitativ. 7 patienter 
deltog i åldern 65 till 88 
år. 

Beskrivs utifrån Maslows 
behovstrappa fast med en djupare 
förståelse av patientens behov på en 
akutmottagning. Långa och onödiga 
väntetider. Dålig kommunikation.

Hög

12 Stuart, Parker, 
Rogers, 2003

Var att få en ökad 
förståelse av 
patienterna genom 
att undersöka deras 
upplevelser på en 
akutmottagning.

Kvalitativ. 10 
semistrukturerade 
fokusgrupper i olika 
åldrar.

Svårt att behålla integriteten. Långa 
väntetider. Dålig kommunikation. 
Olika behov.  Prioritering. 

Medel



IV

Bilaga 3 Innehållsanalys enligt P. Burnand 1996
Artikel 1
Ett ökat behov av en känsla av betydelse, Upplevd brist på prioritering eller uppmärksamhet. Långa 
väntetider. Att ej ha kontroll.

Artikel 2
Dålig kommunikation. Känner att de blir ignorerade. Brister i uppmärksamheten. Bristande omsorg. 
Väntetider är hemska. Personalen är stressiga. Maktlös, överlämnade till andra.

Artikel 3
Onödig väntan. Långa väntetider. Blir inte sedda. Bristande kommunikation. Bristande uppmärksamhet just 
på patienten. Att de förlorat sin kontroll. Brist på omhändertagande. Förtroende. Bra bemötande. Lyssnade 
på. Prioritering.

Artikel 4
Deltagande. Uppmärksamhet. Blir inte sedda och hörda. Fritt utrymme.

Artikel 5
Lång väntetid. Brist på kommunikation. Smärta och ökad oro.

Artikel 6
Att ej ha kontroll över sina liv. Rädsla. Maktlös och underlägsenhet. Brist på respekt.

Artikel 7
Prioritering. Ransonering. Brist på information. Långa väntetider.

Artikel 8
Frustration. Rädsla. Trygghet. Förtroende. Organiserad personal. Bra kommunikation. Bra omhändertagande. 
Hopp samt känsla av säkerhet. Sårbarhet.

Artikel 9
Viktigt med kommunikation. Långa väntetider.

Artikel 10
Svårt att göra sig sedda och hörda. Otillräckligt med tid. Otillräcklig omvårdnad. Svårt att få uppmärksamhet. 
Trygghet. Behålla sin personliga integritet.

Artikel 11
Dolda behov. Långa väntetider. Bristande kommunikation. Behov av självkänsla. Deltagande.

Artikel 12
Kommunikation. Långa väntetider. Prioritering av information (triage). Integritet. Obehaglig miljö. Kulturell 
medvetenhet.

Författarnas identifierade huvudområden
Röd = autonomi, integritet och respekt Brist på autonomi, integritet
Rosa = uppmärksamhet Brist på uppmärksamhet
Lime = väntetider Väntetider
Sjögrön = omvårdnad Bra/ dåligt omhändertagande
Plommon = kommunikation Bra/ dålig kommunikation
Grå = att bli sedda och hörda Brist på uppmärksamhet
Turkos = kompetens God/ brist på kompetens
Brun = behov Brist på behov



V

Bilaga 4 Sammanställning av huvudområden

Tabell 3. Sammanställning av huvudområden
Domäner Upplevelser Artikel/ artiklar Huvudområden

Positivt Bra bemötande 3 Upplevelser av bra 
omhändertagande

Trygghet 8, 10

Förtroende 3, 8

Bra omhändertagande 3, 8

Hopp samt känsla av säkerhet 8

Bra kommunikation 8 Upplevelser av bra 
kommunikation

Organiserad personal 8 Upplevelser av god kompetens

Negativt Ett ökat behov av en känsla av betydelse 1 Upplevelser av brist på autonomi 
och integritet

Att ej ha kontroll 1, 3, 6

Brist på respekt 6

Svårt att behålla sin personliga integritet 10, 12

Behov av självkänsla 11

Upplevd brist på prioritering eller uppmärksamhet 1, 2, 3, 4, 10 Upplevelser av brist på 
uppmärksamhet

Blir inte sedda och hörda 2, 3, 4, 10

Ransonering, prioritering 3, 7, 12 Upplevelser av brist på 
kompetens

Deltagande 4, 11

Personalen är stressiga 2, 

Kulturell medvetenhet 12

Långa väntetider/ onödig väntetid 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 Upplevelser av väntetider

Dålig/ brist på kommunikation 2, 3, 5, 9, 11, 12 Upplevelser av brist på 
kommunikation

Brist på information 3, 7

Bristande omsorg/ omvårdnad 2, 3, 10 Upplevelser av brist på 
omhändertagande

Rädsla/ frustration 6, 8

Otillräckligt med tid 10



VI

Fritt utrymme 4 Upplevelser av brist på behov

Smärta och ökad oro 5

Maktlös eller underlägsenhet 2, 6

Sårbarhet 8

Dolda behov 11

Obehaglig miljö 12


