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Bakgrund: Vårdpersonalen på en akutmottagning vårdar ett stort antal patienter under en 

kort och ofta intensiv period. Arbetet på akutmottagningen ställer höga krav på 

vårdpersonalen, vilket kan leda till att kraven blir allt för höga i vissa situationer. 

Vårdandet av patienter kan därför bli lidande vilket resulterar i att patienter utsätt för 

vårdlidande. Syfte: Studiens syfte var att undersöka patienters erfarenheter av att ha 

vårdats på en akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga 

artiklar analyserades. Resultat: Studiens resultat mynnade ut i fyra teman som beskrev 

patienters erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning. Dessa bestod av 

Vårdgivarens arbetsätt i vårdandet har betydelse, Att upprätthålla en god kommunikation 

med patienterna, Vårdmiljöns betydelse och Väntetiden påverkar välbefinnandet. Slutsats: 

Genom ökad kunskap om patienters uppfattningar om vården på akutmottagningen kan 

förståelsen för patienter och deras behov öka och därmed kan vårdandet på en 

akutmottagning förbättras.   
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Background: Health professionals who work at an emergency department cares for a large 

number of patients over a short and often hectic period. The high demands that are put on 

the nursing staff can in some situations be overwhelming. The care of patients may suffer, 

as results patients are exposed to health care suffer. Aim:  To investigate 

patients' experiences of having been treated at an emergency department. Method: A 

literature review based on eleven scientific articles was analyzed. Result: Results from the 

study resulted in four themes that described patient’s experience of having been 

treated at an emergency department. These consisted of The care provider´s way of caring 

are important, To maintain a good communication with the patient´s, Care environment 

has significant impact and The waiting time affect the wellbeing.  Conclusion: Thru 

increased knowledge of patient’s perceptions of caring at an emergency department, the 

understanding of patients and their needs can increase and thus the caring at an emergency 

department can be improved.     
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Inledning 

En akutmottagning är en enhet med en hög omsättning av patienter. Mottagningen är till 

för patienter med akut sjukdom eller svåra kroppsliga skador och här sker oftast det första 

intrycket i patientens vårdkedja. Det består då av ett kort möte mellan teamet på 

akutmottagningen där sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden och patienten. 

Det är oerhört viktigt att vårdandet sker på ett så bra sätt som möjligt så att patienter både 

kan få en positiv upplevelser på akutmottagningen samt av eventuell fortsatt vård.  

 

Vårdpersonalen som arbetar på en akutmottagning träffar och vårdar ett stort antal 

patienter under en kort och ofta hektisk period. De stora variationerna och den ibland 

ansträngda arbetssituationen ställer höga krav på vårdpersonalen. Detta kan leda till att 

kraven tyvärr blir allt för höga i vissa situationer, vilket leder till att vårdandet av patienter 

kan brista.  

Bakgrund 

Till patientnämnden kan såväl anhöriga som patienter i Sverige vända sig till när de anser 

att det har uppstått problem av olika slag när de haft kontakt med all hälso- och sjukvården. 

Patientnämndens utgångspunkt är patienters erfarenheter av vården. Den mottog under år 

2009 över 5 000 ärenden varav majoriteten gällde hälso- och sjukvård inom landstingen. 

Av de anmälningar som inkom till patientnämnden var 57% av anmälarna kvinnor 

(Patientnämnden, 2009).   

 

Akutsjukvården är den typ av vård som fick flest anmälningar under året gällande 

omvårdnaden (Patientnämnden, 2009). Detta hade ökat med sex procent i jämförelser med 

2008 och har ökat kontinuerligt under de senaste åren (a.a.). 

 

Många av de anmälningar som inkom till patientnämnden omfattades av patienter som 

vårdats på akutmottagningar. Klagomålen handlade då oftast om att patienter hade upplevt 

att det inte blivit lyssnade på, betrodda eller att de hade blivit ovänligt och nonchalanta 

bemötta av vårdpersonalen. Av de många anmälningar som inkom till patientnämnden 

bestod 35% av behandlingsrelaterade problem. De berörde synpunkter på exempelvis 

medicinska beslut, diagnoser och prover. Ärendena innebar att patienterna hade upplevt att 

de blivit nekade, inte fått någon behandling, behandlingen hade varit ofullständig samt 

felaktig. De synpunkter som inkom till patientnämnden gällande bemötande avsåg olika 

typer av brister i bemötandet. Under de inkomna ärenden som patientnämnden mottagit 

under år 2009, hanterades 186 ärenden avseende information. Detta innefattade att 

patienter hade upplevt att information uteblivit, felaktig eller ansågs som bristfällig. Dessa 

synpunkter har ökat med 29% i jämförelse med år 2008 och 32% av informationsärenden 

utspelade sig i akutvården (Patientnämnden, 2009).   
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Hälso- och sjukvårdens ansvar 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger mål och/eller riktlinjer för krav på god vård 

(Socialstyrelsen, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen 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 i dess vård och behandling. Både patienter och anhöriga har 

rätt att delta i planeringen och vården som ges till patienter under vårdtillfället om de så 

önskar (a.a.). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar åtgärder för att förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar samt skador. (HLS, 1982:763). Syftet med hälso- och sjukvård är en 

god hälsa och att den vård som ges skall utföras på lika villkor för hela Sveriges befolkning 

(a.a.).   

 

Krav som ställs på hälso- och sjukvården innebär att all sjukvård som bedrivs, skall utövas 

på ett sätt så att den uppfyller kraven på en god vård (HLS, 1982:763). Detta innebär att 

vården/ vårdandet skall vara av god kvalitet med en god hygienisk nivå och hänsyn tagas 

till patientens behov av trygghet, kontinuitet samt säkerheten i vården och behandlingen, 

vara lätt tillgänglig samt befrämja goda kontakter mellan patient och vårdspersonal. All 

vård och behandling som bedrivs skall så långt som det är möjligt skapas i samråd med 

patienten (a.a.).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

 

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. Vårdandets grundmotiv är att vilja den andre väl samt att visa respekt och 

ödmjukhet. För att uppnå en god omvårdnad är det viktigt att ta tillvara patienternas och 

deras närståendes kunskaper samt erfarenheter. Öppenhet och respekt för olika värderingar 

och trosuppfattningar utgör även det en viktig grund för god omvårdnad. Omvårdnaden ska 

ske med ett etiskt förhållningssätt och vila på en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskors förhållningssätt kan vara grundläggande för hur ett vårdande blir samt hur 

sjuksköterskor agerar i olika situationer. Vårdandet innebär att sjuksköterskor skall sträva 

efter att skapa en bra dialog med patienten och närstående samt möjliggöra patientens 

delaktighet i sin vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Enligt International Council 

of Nurses etiska kod för sjuksköterskor, har sjuksköterskan fyra grundläggande 

skyldighetsområden samt utgångspunkter (International Council of Nurses). Dessa 

innefattas av att sjuksköterskan skall gynna hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga hälsa 

samt mildra lidande (a.a.). God vård skall enligt International Council of Nurses, ges till 

alla oavsett ålder, hudfärg, religion, kulturell bakgrund, handikapp, sjukdom, kön, folkslag, 

politisk åsikt, ras eller social ställning (a.a.). 

Omvårdnad 

Enligt Dahlberg , Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) ses omvårdnad utifrån 

olika begrepp som karaktäriserar god omvårdnad. För att uppnå en så god omvårdnad som 
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möjligt är det viktigt att beakta det etiska patientperspektivet som utgår ifrån 

vårdvetenskapens grundantaganden om människan och hälsan. Det etiska 

patientperspektivet innefattas av en värdegrund som bygger på integritet och värdighet och 

här betraktas patienten som ” den främsta experten på sig själv, sitt lidande, välbefinnande 

och sin livssituation” (a.a., s. 21). Dahlberg et al., (2003) beskriver att vårdande bygger på 

det etiska patientperspektivet samt livsvärlden.  Att utgå ifrån det etiska patientperspektivet 

bidrar till att patienten kan känna förtroende för vården.  Livsvärlden innebär att individens 

värld uppmärksammas och kan beskrivas som den levda världen. Livsvärldsperspektivet 

bygger på öppenhet och följsamhet för patientens levda värld omfattas av att ” se, förstå 

och beskriva samt analysera värden, eller delar därav så som den erfaras av människor” 

(a.a., s 24).   

 

Eriksson, (1987) menar att vårdandet kan ses som något naturligt och mänskligt. Vårdandet 

grundar sig i olika former av ansning, lekande och lärande. 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.). I Wiman och Wikblad studie (2003) framkom det att vårdgivaren 

måste vara lyhörd och kunna tolka och förutse patients behov. Vårdgivaren behöver ha 

öppen attityd till patienten (a.a.). 

Vårdrelation och bemötande 

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 kan förvänta 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.). Grunden 

för en god omvårdnad utvecklas genom möten (Wiman & Wikblad, 2003). En 

betydelsefull vårdrelation innebär att vårdaren har en god kompetens samt en bra 

kommunikationsförmåga, vilket är av stor betydelse i ett möte med patienten (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.). Enligt resultatet i en studie av Oskouie, Rafii och 

Nikravesh (2006) förväntar sig patienter att få vård. Vården skall ske genom ett bra 

bemötande (a.a.).   

 

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 (Travelbee 1971). Det mellanmänskliga bygger på relationen som skapas mellan 

två individer (Dahlberg et al., 2003). I Greenhalgh, Vanhanen och Kygnäs (1998) studie 
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framkom det skillnader i vad som anses vara ett bra bemötande utifrån patienter och 

vårdpersonal. Vårdpersonalen ansåg det viktigt att koncentrera sig på att utföra kontroller, 

medan patienterna uppskattade ett bemötande genom pratstund (a.a.).  

Kommunikation 

Kommunikation beskrivs av Lᴓkensgard (1997) som ett samspel mellan två människor. 

Genom kommunikation skapas en relation till andra människor. (a.a.). Kommunikation 

innebär enligt Nilsson & Waldemarson (2007) att människor delar med sig av något 

exempelvis såsom upplevelser, emotioner och tankar. Genom språket och dess 

kommunikation utformas det en möjlighet att möta andra människor. Kommunikation 

innefattas av två huvudsakliga perspektiv såsom talande och lyssnande (a.a.). Det 

viktigaste för att en så bra kommunikation som möjligt skall uppnås är enligt Nilsson et. al 

(2007)  att mottagaren lyssnar. I Ekwall, Gerdtz och Manias (2007) studie ansåg 

patienterna att det som var mest uppskattat, var när sjuksköterskorna var förstående och 

lyssnade på patienternas problem.   

 

I första hand ska kommunikationen ske verbalt om möjligheten finns, om inte skall 

observationer göras på kroppsspråket vilket också beskrivs som ett sätt att kommunicera på 

(Dahlberg et al., 2003). Att skapa en bra kommunikation bygger på att vårdaren skall 

kunna lyssna, förstå patientens budskap, att ge feedback samt att kommunicera klart och 

entydigt (Lᴓkensgard, 1997). Enligt Wiman och Wikbald (2003) är det viktigt att 

vårdgivaren kommunicerar öppet med patienterna. Brist på information och otillräcklig 

kommunikation kan leda till onödig ångest för patienten enligt Jangland, Gunningberg och 

Carlsson (2008).  Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor skall 

sjuksköterskans kommunikation med patienter samt anhöriga ske på ett respektfullt, 

mottagligt och empatiskt tillvägagångssätt. Sjuksköterskan skall dessutom försäkra sig om 

att patienten och dess anhöriga har förstått den givna informationen (Socialstyrelsen, 

2005). En bra kommunikation leder till en 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, 2009). 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 skapa trygghet för patienten 

genom sitt sätt att förhålla sig (Dahlberg et al., 2003). Detta kan exempelvis ske genom att 

ha förmågan till öppenhet, följsamhet och medkänsla i mötet med patienten. För att 

patienten skall känna sig delaktig i den vård som ges är det mycket viktigt att patienten blir 

sedd som en hel och unik människa, inte bara som en patient med sjukdom eller skada. I 

denna situation är det viktigt att vårdaren skapar en relation som ger patienten trygghet för 

att ett optimalt vårdförlopp skall ske, vilket innebär att lidandet kan 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 
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ena beskriver hon som grundtrygghet medan det andra handlar mer om en 

situationsrelaterad form av trygghet. Den situationsrelaterade tryggheten bygger på 

livskvalitén medan grundtrygghet består av en känsla 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 patientens sjukdom eller skada utan att se hela individen 

(Dahlberg et al., 2003). Att se en patient som en unik person är av stor betydelse för att 

patienten skall känna sig delaktig i den vård som ges. Vårdpersonalen kan även involvera 

patientens närstående i delaktigheten. Fullständig delaktighet kan vara svårt i situationer 

där patienten inte är i stånd att avgöra sitt eget bästa. I dessa situationer kan vårdpersonalen 

frångå principen om delaktighet (a.a.). Genom en bra kommunikation kan patienten få 

möjlighet att delta i den vård och behandling som ges (Kompetensbeskrivningen, 2005). 

Patienten skall ha möjlighet att ta del av resultatet av sina undersökningar samt 

behandlingar i den utsträckning som det går (a.a.). Sjuksköterska och patient har inte alltid 

samma uppfattning angående patientens delaktighet i vården (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 

2006). Problemet är att sjuksköterskan överskattar sin förmåga att se patientens delaktighet 

(a.a.). Enligt Bylund & Makoul (2002) kan empati skilja sig åt beroende på om 

vårdgivaren är man eller kvinna vilket i sin tur gör att patienten känner sig mindre delaktig 

i vården. 

 

Vårdlidande 

Vårdarens ansvar är att skapa en bra vårdrelation, som förblir positiv samt att förhindra att 

vårdlidande uppstår (Dahlberg et al., 2003). För att patienten inte ska känna mer lidande än 

nödvändigt skall vårdaren sträva efter att inte kränka patientens värdighet eller missbruka 

sin makt (Eriksson, 1994). I stället skall vårdaren uppfylla patientens vårdbehov. Lidandet 

har tre demissioner nämligen; livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. Livslidande 

innebär det lidande som förknippas med den 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.). 

Omvårdnad på en akutmottagning 

Många möten med vården sker på en akutmottagning där patienten får ett första intryck av 

vården vid det aktuella vårdtillfället på sjukhuset (Nyström, 2003). Det är viktigt att 

patienten får ett så bra omhändertagande som möjligt för att få en positiv erfarenhet av 

vården (a.a.). 
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Vårdandet på en 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 vårdaren utgår 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). Andra 

faktorer kan ha en negativ inverkan på bemötandet såsom en varierande arbetsbelastning, 

att patientflödet varierar samt brister i arbetsledningen vilket kan medföra att 

omvårdnadspersonalen känner sig stressade. Det framkommer även att osäkra och 

långsamma läkare kan orsaka stress i arbetet (Nyström, 2003). 

 

Trots tidsbrist skall ändå en god omvårdnad skapas mellan patient och sjuksköterska 

(Hagerty & Patusky, 2003). Varje arbetsplats utformar sin egen vårdkultur med specifika 

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 den information som har förmedlats under vårdandet (Wiman et al., 

2006). 

Problemformulering 

Många möten med vården sker på akutmottagningar, vilket oftast ger patienten ett första 

intryck av vården. Att arbeta på en akutmottagning innefattar många gånger ett varierande 

patientflöde, hög arbetsbelastning samt andra stressframkallande faktorer. Trots detta är det 

oerhört viktigt att patienten upplever ett så bra vårdande som möjligt från 

sjuksköterskorna. Många anmälningar inkommer till patientnämnden gäller klagomål 

angående vårdandet på akutmottagningar. Fakta tyder därmed på att vårdandet på 

akutmottagningar kan brista vilket kan leda till ett ökat lidande för patienter. Genom att 

göra en litteraturöversikt och sammanställa befintlig forskning inom detta område, skapas 

förhoppningsvis ett kunskaps- underlag som kan hjälpa vårdpersonalen att förbättra 

vårdandet av patienter på en akutmottagning.            

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka patienters erfarenheter av att ha vårdats på en 

akutmottagning. 

 

Metod 

 

Metoden som används i studien är en litteraturöversikt med artiklar där en kvantitativ 

ansats använts i designen. Denna metod finns beskriven i Friberg (2006), Att göra en 

litteraturöversikt. Avsikten med denna metod är att frambringa en översikt av kunskap 

inom ett visst vårdvetenskapligt område eller att undersöka ett problem inom 
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sjuksköterskans område. Den valda litteraturen som används i studien kvalitetsgranskades 

och analyserades, vilket därefter resulterade i en beskrivande översikt inom det valda 

problemområdet (a.a.). En litteraturöversikt ger enligt Friberg (2006) lärdomar som kan 

påverka det praktiska vårdarbetet.      

 

Datainsamling  

 

Studien bygger på vetenskapliga artiklar som har sökts fram genom databaserna CHINAL 

och Medline. Följande sökord användes i olika kombinationer; patient, experience, 

emergency care, acute care, patient satisfaction, emergency department, complaints, 

nursing care, nursing och nurse. Utifrån Boolesk söklogik kombinerades dessa sökord 

med AND för att därmed få ett mer definierat resultat. Hur sökorden kombinerades, vilka 

begränsningar som gjorts samt hur många artiklar som hittades i respektive databas 

förtydligas i figur ett och två nedan. Under sökningsprocessen granskades först artiklarnas 

titlar för att se ifall de stämde överens med studiens syfte. De artiklar som ansågs vara 

relevanta utifrån titeln, blev granskade ytterligare en gång, då artikelns abstract lästes. 

Totalt blev 17 artiklar utvalda för vidare granskning.  

 

Figur 1- Sökkombination i databasen CHINAL.2010- 09-01- 2010- 09-17. 

Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

ti emergency department and 

ti patient and sb peer* 

333 4 

Patient satisfaction and 

emergency department and 

nurse* 

106 2 

emergency care and patient 

and experience and sb peer* 

172 1 

mw emergency care and mw 

patient* and ti experience* 

and sb peer* 

41 1 

 

Figur 2 - Sökkombination i databasen Medline. 2010- 09-01- 2010- 09-17 

Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

patient satisfaction and 

emergency department and 

nurse* 

175 3 

emergency department and 

patient and complaints 

303 1 

acute care and patient and 

experience and nursing care 

50 1 

emergency care and patient 

and ti nursing 

43 1 
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Tre artiklar hämtades genom manuella sökningar på grund av att sökningsprocessen inte 

gav de reslutat som författaren hoppats på. Två av dessa artiklar hittas från en referenslista 

i en avhandling- ”Tillfället gör delaktighet- Patienters och vårdares erfarenheter av 

patientdelaktighet på akutmottagning En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande 

studie”(Frank, 2010) Den tredje artikeln hämtades från “The patient experience in the 

emergency department: A systematic synthesis of qualitativ research”(Gordon, Sheppard & 

Anaf, 2009).  

 

De 17 artiklar som ansågs kunna vara relevanta till studien, kvalitetsgranskades utifrån en 

modell beskriven i Friberg (2006) vilken var, Granska studiernas kvalitet (a.a., s. 119). 

Detta gjordes för att ta ställning till artiklarnas kvalitet för att se ifall de var tillräckligt 

relevanta och besvarade den aktuella studiens syfte. I kvalitetsgranskningen besvarades 

exempelvis frågor såsom att det fanns ett tydligt problem formulerat och om syftet var klart 

formulerat. Det var betydelsefullt att granska ifall artiklarnas metoddel var tydlig beskriven 

samt vad resultaten visade. Därefter kvarstod 11 artiklar som kom att ingå i arbete. Dessa 

artiklar sammanfattas i en översiktstabell i bilaga 1.  

Urval. 

 

Studiens inklusionskriterier bestod av att artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte, 

att artiklarna bestod av patienters erfarenheter, de skulle vara publicerade mellan 2000- 

2010, för att studien därmed skulle utgå ifrån den senaste forskningen och artiklarna skulle 

vara vetenskapliga, peer rewied. Artiklarna skulle även ha en kvantitativ ansats eftersom 

det var denna genre av forskning som studien byggde på. Artiklarna skulle också vara 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna tilläts att komma från hela världen. Artiklarna 

söktes även som fulltext vilket dock ändrades under sökningsprocessen, eftersom detta 

innebar en begränsning.  

 

De artiklar som hamnade under exklusionskriterierna, det vill säga de som inte var 

relevanta till studien, var de som belyste anhörigas erfarenheter av vårdandet på en 

akutmottagning, artiklar som illustrerade barns upplevelser, artiklar som handlade om 

patienter med specifika sjukdomar, såsom exempelvis psykiska sjukdomar, artiklar med 

kvalitativ ansats samt artiklar som handlade om akutsjukvård som utfördes på en 

vårdavdelning. Studiens exklusionskriterier bidrog till att sex artiklar, som under 

datainsamlingen bedömdes vara relevanta, senare exkluderades.   
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Analys 

 

Artiklarna har analyserats och sammanställts med utgångspunkt i en modell som beskrivs i 

Friberg (2006 s. 121- 122). Analys processen inleddes med att varje artikel numrerades 

från 1- 11 för att underlätta arbetet med artiklarna. Artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger och bearbetades individuellt, för att få en förståelse om vad artiklarna innefattade. 

Fokus lades då på artiklarnas respektive resultat. Enligt Friberg (2006) skall analysen bestå 

av att urskiljande av likheter och skillnader som identifieras i respektive artikels 

resultatdel. De texter som bildades genom analysen, blev materialet till studiens resultat, 

vilket markerades med olika färger. Utifrån detta kunde likheter samt skillnader 

identifieras. Analysen fortsatte med att den text som berörde liknande område, sorterades 

under lämpliga rubriker. Detta benämns enligt Friberg (2006) som teman. Friberg (2006) 

beskriver att under dessa teman skall referens utges för att ge läsaren en förståelse för 

området. Genom hela analysarbetet har studiens syfte varit nära tillhands för att undvika att 

inte hamna vid sidan om det aktuella ämnet. 

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskaplig forskning skall byggas på etiska överväganden. (Medicinska forskningsrådet, 

2003). När en litteraturöversikt genomförs krävs dock inget tillstånd från en etisk 

kommitté, trots detta ska etiska riktlinjerna följas. Dessa etiska riktlinjer innefattas 

exempelvis godhetsprincipen och principen att inte skada. Detta innebär att var och en 

skall arbeta efter att göra gott och därmed förebygga och förhindra att skada uppstår samt 

att andra inte utsättas för skada eller risk för skada (MRF, 2010). Oavsett vilken studie som 

genomförs så får inte fusk och ohederlighet inom forskningen som förvrängning av 

forskningsprocessen genom oärliga handlingar såsom plagiat, stöld eller fabricering av 

data förekomma. Det är viktigt att klargöra källor på ett korrekt sätt och att undvika plagiat 

(a.a.). Hänsyn har tagits till detta när detta arbete genomfördes. 
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Resultat 

Resultatet bygger på elva vetenskapliga studiers resultat, vilka genomförts med 

kvantitativa ansatser. Resultatet beskrivs utifrån fyra teman som beskriver patienters 

erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning runt om i världen, vilka också benämns 

i tabell ett nedan. 
 

Tema: 

 

 

 

Författare: 

Vårdgivarens 

arbetssätt i 

vårdandet 

har 

betydelse. 

Att upprätthålla 

en god 

kommunikation 

med 

patienterna. 

Vårdmiljöns 

betydelse. 
Väntetiden 

påverkar 

välbefinnandet. 

 

Arendt et al. 

 

 

X 
 
 

 

X 
 

X 

 

Baldursdottir& 

Jonsdottir 

 

X 

   

 

Boudreaux, 

Mandry& 

Wood 

 

X 
 

X 

  

X 

 

Cooke et al. 
 

 

X 

 

X 
 

  

X 

Downey &  

Zun 

X   X 

 

Franzén et al. 
 

 
 

   

X 

Muntlin et al. 
 

X  X X 

Nerney et al. X X  
 

X 

Oluwadiya et 

al. 

 

X  X X 

Taylor et al. 

 

X X X  

 

Walsh&Knott. 

 

X  X  

 

Studierna har genomförts via olika design med kvantitativa ansats, se bilaga 1.  

Datainsamlingsmetoderna har bestått av frågeformulär för att besvara den aktuella studiens 

syfte. Frågorna till patienterna har ställts via telefon, att frågeformulär skickats via post till 

deltagande patienter eller att patienter har fått en förfrågan om att besvara frågeformuläret 
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på plats, direkt efter deras besök på akutmottagningen. Patienterna som har deltagit i 

studierna har fått ranka deras tillfredställelse utefter poängskalor. Resultaten i studierna har 

mestadels redovisats i procentenheter med tillhörande text.        

Vårdgivarens arbetssätt i vårdandet har betydelse 

 

Baldursdottir och Jonsdottir (2002) undersökte vilka omvårdnadsbeteenden hos 

sjuksköterskor som upplevdes som viktiga för patienter. Dessa beteenden redovisas i 

figuren nedan, där patienterna som deltog i studien har fått ranka de tio viktigaste 

omvårdnadsbeteenden hos sjuksköterskor. Figuren är rangordnad där översta raden visar 

vad patienterna ansågs vara viktigast.   

 

 Figur 3. De beteendena som patienterna värderade högst sjuksköterskorna. 

 Know what they are doing. 

 Know when it is necessary to call the doctor. 

 Know have to give shots, IVs, etc. 

 Know how to handle equipment. 

 Answer my questions clearly. 

 Treat me as an individual. 

 Give my treatments and medication on time. 

 Do what they say they will do. 

 Be kind and considerate. 

 Check my condition very closely. 

 

Det som patienterna värderade lägst hos sjuksköterskors beteende var exempelvis ” Talk to 

me about life outside the hospital, ”Touch me when I need it for comfort”, ”Help me 

understand my feelings”, “Encourage me talk about how I feel” och ”Encourage me to 

belive in myself”, (Baldursdottir & Jonsdottir 2002 s. 71). I studien fann författarna även 

att patienterna värdesätter sjuksköterskornas praktiska färdigheter som mycket viktigt i 

utförandet av omvårdnad. Omvårdnadsåtgärder relaterade till fysisk vård såsom 

exempelvis medicinsk övervakning prioriterades högre än de känslomässiga och mer 

andliga behov hos patienterna (a.a.).   

 

Boudreaux, Mandry och Wood (2003) undersökte olika indikatorer som kan påverka 

kvalitén av vården på två akutmottagningar i England. Det framkom att de patienter som 

deltog i studien var nöjda med sjuksköterskornas agerande. De upplevde att både deras 

vård och den omsorg sjuksköterskorna visade för dem var tillfredställande. 

Sjuksköterskorna hade dessutom ett vänlig bemötande till patienternas anhöriga. 

Patienterna var över lag mycket nöjda med vårdandet på dessa två akutmottagningar, vilket 

då motsvarade 83% av de deltagande patienterna (a.a.).        

 

I en studie som genomfördes i USA mättes och undersöktes äldre patienters tillfredställelse 

med vården på en akutmottagning. I studien deltog 778 patienter och 95 % av dem 

upplevde att sjuksköterskorna svarade tydligt på frågor angående deras hälsotillstånd 

(Nerney, Chin, Jin, Krrison, Walter, Mulliken, Miller, Hayley & Friedmann, 2001).  Detta 

styrks även i en annan studie, där de deltagande patienterna också kände att 
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sjukvårdspersonalen förklarade den troliga orsaken till deras hälsotillstånd på ett förståeligt 

sätt (Boudreaux et al. 2003). Nerney et al. (2001) påvisade att 82% av patienterna upplevde 

att anledningen till varför vissa undersökningar utfördes var tydligt förklarade. Av 

patienterna som deltog i studien upplevde 79 % att provresultaten sedan förklarades på ett 

förståligt sätt (a. a). Cooke, Watt, Wertzler och Quan (2004) som undersökte patienters 

förväntningar på en akutmottagning gällande exempelvis personalens kommunikation och 

informationshantering i USA, fann liknande resultat. Patienterna tyckte det var viktigast att 

personalen förklarade provresultaten på ett bra och förståligt sätt. Patienterna ansåg att det 

var mycket betydelsefullt att vårdpersonalen förklarade varför vissa undersökningar 

gjordes (a.a). Detta styrks av Downey och Zun (2010) som undersökte förståelsen hos 

patienterna och dess inverkan på patienternas tillfredställelse av vården på en 

akutmottagning i Spanien.  Patienterna upplevde att de medicinska prover som utfördes 

förklarades på ett förståeligt sätt vilket hade inverkan på deras totala tillfredställelse av 

vårdandet (a. a).  

 

När läkare eller sjuksköterskor genomförde medicinska undersökningar, var det av stor 

betydelse att de förklarade vad de gjorde och varför. Detta hade en stor inverkan på 

patienternas upplevelser av god vård (Cooke et., al 2004). Patienter förväntar sig att bli 

behandlade väl av vårdpersonalen, vilket betyder att ses som individer och inte ett specifikt 

sjukdomstillstånd. Patienternas helhetsintryck av och deras tillfredställelse med vården 

påverkades av ovanstående.  Patienter anser att vårdgivarnas beteende skall indikera på 

genuint intresse, en bra attityd och representera oro, omtanke och vänlighet. Dessa aspekter 

påverkade i hög grad patienternas tillfredställelse av den givna vården. (Oluwadiya, 

Olatoke, Ariba, Omotosho & Olakulehin, 2009).   

 

Taylor, Wolf och Cameron (2002) analyserade patientklagomål från 36 olika 

akutmottagningar i Australien. De visades sig att 33% av klagomålen gällde patienternas 

behandling. Många av de deltagande patienterna klagade på att de fick dålig behandling 

och att deras diagnos var ofullständig. Patienterna upplevde att de fick otillräcklig 

omvårdnad och behandlingen som gavs upplevdes som okänslig. Patienterna upplevde att 

vårdgivarna hade en dålig attityd, var oartiga och uppträdde oförskämt (a. a). Muntlin, 

Gunningberg och Carlsson (2005)  undersöktes patienters upplevelser på en 

akutmottagning i Sverige och identifiera områden för kvalitets förbättring. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen inte visade någon förståelse för deras livssituation och 17% av 

patienterna upplevde att sjuksköterskor visade empati när de mådde dåligt, var oroliga eller 

hade smärta. Patienterna ansåg att kontakten med patienten borde vara mer empatisk, 

vårdande och mer personlig (a.a.). 

 

Arendt, Sadosty, Weaver, Brent och Boie (2003) genomförde en studie i USA, för att 

försöka få en förklaring till att varför patienter lämnar akutmottagningar utan att ha träffat 

en läkare. I studien framkom det att 19% av patienterna lämnat akutmottagningen för att de 

upplevde sig blivit illa behandlade av vårdpersonalen (a.a.). Patienters dåliga erfarenheter 

av vårdpersonalens förhållningssätt i Oluwadiya et al. (2009) studie bestod av att 

patienterna upplevde att vårdpersonalen skrek åt dem, var oförskämda och att de hade 

blivit lätt slagna av vårdpersonalen. Patienterna ansåg att fördröjningen med att få 

smärtlindring var det som upplevdes som värst under vårdbesöket (a.a). Muntlin et al. 

(2005)  hittade liknande fynd då patienterna upplevde att de inte fick effektiv smärtlindring 

och de var inte nöjda med den behandling som gavs för smärtan. Snabbare smärtlindring 
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var ett område som patienterna ansåg behövdes förbättras (a.a.).  

 

I två studier framkom det att kvinnor klagar och är mer missnöjda med den vård som ges 

på en akutmottagning till skillnad mot vad männen är (Taylor et al., 2002 & Oluwadiya et 

al., 2009).    

Att upprätthålla en god kommunikation med patienterna  

Nerney et al. (2001) fann ett betydande samband att information från vårdpersonalen till 

patienter hade en stark koppling till hög tillfredställelse. En utförlig information bestående 

av raka och tydliga svar på frågor hade en betydelsefull inverkan på patienternas 

tillfredställelse av vården (a.a.). Cooke et al. (2004) kom fram till att patienter förväntar sig 

att personalen på akutmottagningen kommunicerar om vad de gör, varför de gör det, 

förklarar vad problemet är och vad patienterna kan förvänta sig i samband med sin 

sjukdom. Patienterna förväntar sig att kommunikationen utförs på ett personligt sätt och i 

klartext så att patienterna förstår vad som förmedlas. Att kommunikationen fungerar 

mellan patienter och vårdpersonalen var en betydelsefull faktor för att patienterna skulle 

känna tillfredställelse i vården. (a.a.). Liknande fynd framkom i Walsh och Knotts studie 

(2009). Där undersöktes patienters tillfredställelse med vården och dess miljö på en 

akutmottagning i USA. De deltagande patienterna ansåg det viktigt och betydelsefullt att 

kommunikationen med vårdpersonalen fungerade (a.a.). Av de klagomål som analyserades 

i Taylor et al. (2002) studie berodde 31.6% på bristande kommunikation. Patienterna ansåg 

att kommunikationen brast vid ett flertal tillfällen under vårdandet och den information 

som gav upplevdes som otillräcklig, missledande och felaktig (a.a.). Även i Bourdreaux et 

al. (2003) framkom också att patienter inte var nöjda med kommunikationen. De var 

missnöjda med vårdpersonalens information till anhöriga om deras tillstånd och 

behandling. Den information som förmedlades till patienterna själva om deras 

hälsotillstånd, upplevdes otillfredsställande utan att förtydliga detta ytterligare (a. a).  

Vårdmiljöns betydelse 

Muntlin, et al., (2005) fann att 36 % av patienterna eftersökte möjligheten till att låsa in 

värdesaker och kläder och att 33 % saknade tillgång till telefon för att ringa sina anhöriga 

under sitt besök på akutmottagningen. Av de patienter som deltog i studien upplevde 35 % 

att de var missnöjda med vårdmiljön. En femtedel av patienterna upplevde att det fanns 

brist på tidningar att läsa under väntetiden och att de inte hade tillgång till något att dricka 

under sitt besök. Många av de aspekter som behövde förbättras var relaterade till 

akutmottagningens vårdmiljö. Patienterna ansåg exempelvis att det behövdes bättre stolar, 

bänkar och ljusare färger (a.a.).  I Arendt et., al (2003) studie fann författarna att 79% av 

patienterna troligen hade väntat längre på akutmottagningen, om vårdmiljön hade varit mer 

tillfredställande. De hade då exempelvis velat ha nedtonat ljus, bekvämare stolar och 

tystare vänterum (a. a). Walsh och Knotts skriver i sin artikel (2009) att renlighet, 

bekvämlighet samt ljudnivån på akutmottagningen var viktiga miljömässiga aspekter. 

Dessa hade alla en betydelsefull inverkan på patienternas tillfredställelse (a.a.).     
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Väntetiden påverkar välbefinnandet 

Nerney et al. (2001) fann att väntetiden på akutmottagningen hade en hög inverkan på 

patienternas tillfredställelse av vårdbesöket. Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund och 

Brulin (2006) undersökte i sin studie patienters upplevelser av vårdkvalitén på en 

akutmottagning i Sverige och författarna fann liknande resultat. Väntetiden var den aspekt 

som hade störst inverkan på patienternas erfarenheter av en god vårdkvalité (a.a.). Cooke et 

al. (2004) visade att patienter förväntar sig att sjuksköterskan håller dom uppdaterade om 

hur lång väntetiden beräknas bli. De flesta patienter ansåg att denna uppdatering skulle ske 

varje halvtimme. Denna rutin skulle öka patienternas tillfredställelse av vårdandet markant 

(a.a.). Liknande fynd framkom i Arendt et al. (2003) studie. Av de patienter som deltog 

ansåg 80% att de förmodligen hade väntat längre om de hade fått tätare uppdateringar 

under väntetiden och 60% ansåg att det var betydelsefullt att bli informerade om hur länge 

till de behövde vänta tills de skulle få träffa en läkare (a.a). I Muntlin et al. (2005) fann 

författarna att 16% av patienterna upplevde att de fick sina medicinska undersökningar 

gjorda inom accepterbara väntetider medan 34% av patienterna berättade att de inte förstod 

varför de var tvungna att vänta. Många av patienterna var missnöjda med väntetiden (a.a.). 

Patienterna i Downey och Zun (2010) studie upplevde 63% att de inte fick information om 

förväntad väntetid, vilket upplevdes som otillfredsställande (a. a). Detta styrks i Boudreaux 

et al. (2003) studie där patienterna var missnöjda med att vårdpersonalen inte informerade 

om eventuella förseningar under väntetiden (a. a).    
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Då studien syftar till att beskriva patienters erfarenheter av att vårdats på en 

akutmottagning valdes studier med kvantitativ ansats. Kvantitativ forskning innebär enligt 

Friberg (2006) en metod där statistiska, kvantifierbara resultat eftersöks. Detta innefattar 

att det finns en objektiv verklighet som genom kvantitativ forskning, kan mätas och ge 

information om den aktuella verkligheten. Genom att använda en kvantitativ ansats ges en 

mer generell bild av hur patienter upplever vårdandet på en akutmottagning. I kvantitativa 

studier medverkar en större grupp av individer (Olsson & Sörensen, 2009).   

 

Studien kunde dock ha genomförts genom att kvalitativa artiklar analyserades vilket enligt 

Friberg (2006) innebär att man kan få en bättre förståelse för exempelvis vad lidande 

innebär och hur patienter upplever olika situationer kopplat till vårdandet. Att genomföra 

studien med kvalitativ ansats som grund valdes dock bort. I en litteraturöversikt kan såväl 

kvantitativa som kvalitativa artiklar användas. (Friberg, 2006). Det som anses vara negativt 

med studien är att den saknar den kvalitativa forsningens perspektiv, vilket ses som en 

svaghet.  

 

Då studiens datainsamling påbörjades var det först tänkt att söka forskning baserat enbart i 

Sverige. Detta ändrades dock under datainsamlingens arbetsgång eftersom det fanns 

mycket få studier genomförda i enbart Sverige, endast två artiklar hittades.  Detta ledde då 

till att urvalskriterierna ändrades och alla artiklar som berörde studiens syfte oavsett land 

fick inkluderas, vilket resulterade i att sökningen fick ett större omfång. Författaren valde 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000- 2010. Studien skulle på så vis baseras 

på aktuell forskning, trots den begränsningen i datainsamlingen som det innebar.   

Datainsamlingen genomfördes i databaserna CHINAL och Medline då dessa är de två 

viktigaste databaserna inom hälsa och biomedicin (Polit, 2004), vilket hade stor betydelse 

för studiens syfte. Detta bidrog till att sannolikheten att hitta relevanta artiklar ökade. 

Under datainsamlingen granskades i första skedet enbart artiklarnas titel för att se ifall titel 

stämde överens med studiens syfte. De artiklar vars titlar inte verkade relevanta till 

studiens syfte uteslöts. Detta kan ses som en svaghet för studien eftersom titeln på artiklar 

inte alltid belyser artikelns innehåll. Genom denna metod under datainsamlingen kan 

betydelsefulla artiklar ha missats. För att undvika detta hade författaren kunnat läsa 

abstracten på betydligt fler artiklar. Artiklarna hade på så vis inte blivit bedömda enbart 

baserat på deras titel.  
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De artiklar som användes till studiens resultat var samtliga publicerade på engelska. 

Språket i sig var dock ingen svårighet eftersom det finns bra engelskt- svenskt lexikon. Det 

är dock lätt att missförstånd av texten uppstår. Detta kan i värsta fall leda till att studiens 

resultat har påverkats, vilket ses som en svaghet. I specifika tillfällen har författaren dock 

valt att citera i artiklarnas engelska språk för att hindra att feltolkningar görs. En ytterligare 

svaghet för studien är att endast elva relevanta artiklar användes i resultatet men trots det 

har artiklarna bidragit till att slutsatser har kunnat uppnås.   

Resultat diskussion 

 

I studiens resultat framkommer det hur viktigt det är för patienter att sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal förklarade vad som skulle ske och varför medicinska undersökningar 

genomfördes. Information om de olika vårdmomenten hade stor inverkan på patienters 

totala tillfredställelse av vårdandet. Att sträva efter en positiv relation mellan patienter och 

vårdpersonal innebär bland annat att ge patienter nödvändig information (Vårdförbundet, 

2009). Positiv respons har påvisats då sjuksköterskor förde en social konversation med 

patienter när de medicinska undersökningarna gjordes (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 

Palmblad & Wimo 2003). Resultatet i föreliggande studie belyser att patienter kan vara 

mycket nöjda med den givna informationen men samtidigt visar resultatet även att 

informationen tyvärr brister i vissa sammanhang.  

 

I studiens resultat framkommer det att patienter känner trygghet under vårdmomenten trots 

sin svåra situation, om de upplever att korrekt information ges. I kompetensbeskrivningen 

för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan med omdöme, praktisk kunskap 

samt noggrannhet skall informera patienter vid undersökningar och behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2005). Med ett sådant bemötande kan patientens behov av trygghet 

tillgodoses och välbefinnandet ökas när de medicinska undersökningar samt behandlingar 

genomförs. Sjuksköterskan har dessutom ansvar för att patienten har förstått den givna 

informationen (a.a.). Nyström (2003) kom i en studie fram till att patienter vill ha mer 

kontakt med vårdgivarna och mer information, för att de skall känna tillit men framför allt 

trygghet i vården. Enligt Dahlberg et al. (2003) skapar sjuksköterskan möjligheten till 

trygghet för patienter genom sitt förhållningssätt. Om patienten känner trygghet i vården 

leder det till ett ökat välbefinnande hos patienten (a.a.).  

 

Resultatet påvisar att patienter förväntar sig att vårdpersonalen kommunicerar om vad de 

gör, varför de gör det, förklarar vad problemet är och vad patienter kan förvänta sig i 

samband med deras sjukdom. Kommunikationen bör inte innehålla medicinska termer som 

troligen kan utgöra ett hinder för patientens förståelse. Kommunikation anses vara viktigt 

eftersom det är genom den som det skapas en relation till andra människor, vilket sker 

genom ett samspel mellan två människor (Lkensgard 1997). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor skall sjuksköterskan ha 

skickligheten att kunna kommunicera med patienter och dess anhöriga. Kommunikationen 

skall då ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I sjuksköterskans dialog med 

patienter och deras närstående skall sjuksköterskan ge stöd och vägledning för att därefter 

möjliggöra optimal medverkan i patientens vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

Att ge raka svar på patienters frågor samt att ge en innehållsrik information, baserat utifrån 

patientens behov är betydelsefullt för att patienter skall känna en tillfredställelse i 
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vårdandet, vilket studiens reslutat belyser. En tydlig kommunikation mellan patient och 

dess vårdgivare kan öka tillfredställelsen med vårdandet.  

 

Det är tyvärr inte alltid som kommunikationen och samspelet mellan patient och 

vårdpersonal fungerar, vilket kan ge konsekvenser. I studiens reslutat framkommer det att 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal brister i vissa sammanhang. Att 

kommunikationen sker på ett korrekt sätt anses vara ytterst viktigt, eftersom det är genom 

den som sjuksköterskan kan förstå och få möjligheten att sätta sig in i patienters inre värld 

(Dahlberg, 2003). Enligt Jangland, Gunningberg och Carlsson (2008) leder brist på 

information och otillräcklig kommunikation till att det skapas ångest för patienten.  

Kihlgren et al. (2003) observerade oro bland patienterna när vårpersonalen tog medicinska 

prover. Oron uppstod på grund av att patienterna inte hade förstått den givna informationen 

(a.a.). En ändamålsenlig information som förmedlas på ett respektfullt och empatiskt sätt, 

borde därför prioriteras hos vårdspersonalen för att på så vis undvika att patienten drabbas 

av ångest. 

 

Temat ”Vårdgivarens arbetssätt har betydelse” belyser att patienter inte fick 

tillfredställande omvårdnad och den behandling som gavs upplevdes som okänslig.  

Resultatet visar att vårdandet ibland brister vilket kan skapa ett vårdlidande. Vårdlidande 

innebär att det skapas ett lidande för patienten som därmed orsakats genom vårdandet eller 

brist av vård (Eriksson, 1994). Varför patienter har upplevt ett vårdlidande är svårt att 

bedöma, men kanske har vårdpersonalen haft hög arbetsbelastning vid just detta tillfälle, 

vilket har resulterat i att de inte har tagit sig tiden till att vårda patienter på ett 

professionellt sätt. Stress kan ha uppkommit genom att exempelvis flera mycket svårt sjuka 

patienter kommit till akutmottagningen vid samma tillfälle (Nyström, 2003) Dessa 

stressituationer kan troligen resultera i negativa handlingar såsom dåligt bemötande. 

Sjuksköterskan skall trots dylika svårigheter i arbetet utgå från en värdegrund som vilar på 

en humanistisk människosyn och visa omsorg och respekt för patientens 

självbestämmanderätt, integritet och värdighet. Patientens sjukdomsupplevelser och 

lidande skall mötas och så långt som det är möjligt, lindra detta genom lämpliga återgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket 

på och genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens (International Council of 

Nurses, 2000).  

 

Som sjuksköterska krävs vissa karaktärsegenskaper så som exempelvis att sjuksköterskan 

har ett professionellt förhållningssätt och är empatisk (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005). För att motverka och därmed minska risken att patienter drabbas av vårdlidandet 

bör vårdpersonalen reflektera över sitt förhållningssätt. Vårdlidande kan enligt Eriksson, 

(1994) skapas genom omedvetet handlande, bristande kunskap samt brist på reflektion. 

Patienterna i Watt, Wertlezer och Brannan (2004) studie betonade hur viktigt 

vårdpersonalens förhållningssätt är. De förväntar sig att vårdpersonalen behandlar dem 

som individer, lyssnar på deras oro och därefter skapar trygghet (a.a.).         

 

Temat ”Vårdmiljöns betydelse” beskriver i studiens reslutat att akutmottagningens 

vårdmiljö samt dess aspekter inte upplevs som positiv. Watson, Marshall och Fosbinder 

(1999) påvisade att äldre patienter är särskilt känsliga för akutmottagningens vårdmiljö. I 

studien framgick det att brister i vårdmiljö kunde orsaka en ökad oro hos dessa patienter 

(a.a.). Vårdmiljön på akutmottagningar kan förbättras och det är ett av många områden 
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som sjuksköterskan och organisationen ansvarar för. Sjuksköterskan skall reflektera över, 

motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Resultatet påvisade att en kort väntetid på akutmottagningen har betydelsefull påverkan på 

patienters tillfredställelse av vårdandet. Temat ”Väntetiden påverkar välbefinnandet” 

beskriver att många patienter är missnöjda med väntetiden. Liknande fynd framkom i 

Watson et al. (1999) studie. Patienterna upplevde problem kring att vänta vilket utgjorde 

ett hinder i deras tillfredställelse (a.a.). Patienterna i Kihlgren et al. (2003) studie blev inte 

alltid informerade om skälen bakom de långa väntetiderna. Detta ökade deras behov av att 

bli sedda, vilket resulterade i att patienterna blev rastlösa, irriterade och upprörda (a.a.). 

Patienterna i Cross, Goodacre, O’Cathain och Arnol (2004) studie erfor liknande 

upplevelser. Den långa väntetiden ansågs dock inte vara det största problemet. Bristen på 

information om varför patienterna väntade upplevdes värre än själva väntetiden i sig (a.a.).   

 

Det är viktigt att vårdpersonalen trots de långa väntetiderna, tillgodoser patientens behov 

och visar patienterna att de inte är bortglömda. I Kihlgren et al. (2003) studie observerades 

rädsla bland patienterna under väntetiden. De var exempelvis rädda för att bli lämnade 

ensamma medan de lider av bröstsmärtor, att bli bortglömda och inte kunna nå 

akutknappen i vänterummet (a.a.). Liknande fynd observerades i Watt et al. (2004) studie. 

Patienterna upplevde frustration och oro av att bli lämnad ensam i vänterummet utan någon 

uppdatering (a.a.). Att se till patienterna under väntetiden bör prioriteras hos 

vårdpersonalen. Detta kan ske exempelvis genom en uppdatering ungefär varje halvtimme, 

då patienten informeras om varför de får vänta samt hur lång väntetiden beräknas bli. Ett 

sådant arbetssätt anser författaren utifrån studiens reslutat, kan öka tillfredställelsen hos 

patienten och på så vis minska risken att patienten upplever irritation på både personal och 

därmed vården i sin helhet, trots patienters missnöje med väntetiden. 

 

Studiens resultat belyser att det är fler kvinnor än män som är missnöjda med vårdandet. 

Detta framkommer även av de anmälningar och klagomål som inkommer till 

patientnämnden då cirka 60% görs av kvinnliga patienter (Patientnämnden, 2009). 

Liknande resultat bekräftas av Smirthwaite (2007) som menar att det främst är kvinnor 

som drabbas av brister i vårdkvaliteten och problem i vården. Frågan om det egentligen är 

så att kvinnor oftare än män utsätts för kvalitetsbrister och svårigheter i vården bör kanske 

ställas i framtida studier. Författaren anser att kunskap om genus är viktigt i arbetet för en 

jämlik vård. Enligt Smirthwaite (2007) tyder problematiken på att en manlig norm 

förekommer inom vissa behandlingar och inom medicinsk forskning. Kvinnligt respektive 

manligt hålls isär och framställas ofta som varandras motsatser. Det innebär att kvinnor 

och män riskerar att ses som olika, prioriteras olika och därmed bedömas att ha olika 

vårdbehov. Vilket skulle kunna vara en förklaring till att kvinnor oftare än män, utsätts för 

brister i vårdkvalitén och problem i vården (a.a.). Det är beklämmande att den vård som 

patienter får riskerar att präglas utifrån kön. Det skall inte ha någon betydelse om patienten 

är manlig eller kvinnlig. Alla förtjänar och skall få vård på lika villkor, oavsett kön.    

 

Konklusion och implikationer för omvårdnad 

 

Studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att ha vårdats på en 
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akutmottagning. Fyra teman framkom utifrån sammanställningen av forskningsresultaten; 

”Vårdgivarens arbetssätt i vårdandet har betydelse, ”Att upprätthålla en god 

kommunikation med patienterna”, ”Vårdmiljöns betydelse” samt ”Väntetiden påverkar 

välbefinnandet”. Författarens slutsats är att vårdandet på en akutmottagning tyvärr brister i 

flera sammanhang. Det är därför viktigt att detta återgärdas så att vårdandet blir positivt för 

patienterna. För att patienterna skall få en sådan bra vård som möjligt är det viktigt att 

vårdpersonalen tänker på sitt personliga förhållningsätt och bedriver omvårdnad i syfte att 

öka patienters välbefinnande. 
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Artikel 2 

Titel: Injured road users experiences of care in the emergency department. 

Författare: Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund och Brulin  
År/Land: 2006, Sverige  

Syfte: Att beskriva patienters uppfattningar av vårdkvalitén på en akutmottagning och sedan 

analysera dessa mellan patienters bakgrund, karaktär och uppskattning. 

Metod: Data samlades in genom medicinska journaler samt genom ett frågeformulär, fokuserat på 

patientperspektivet, modifierad för akutmottagnings användning. 565 patienter deltog i åldern 18 

till 70 år.  
Resultat: Studiens resultat redovisas i tabell där patienterna fick ranka det dom tyckte var 

viktigaste utifrån frågeformuläret. 

Slutsats: Den mest viktigaste faktorn som var associerad till positivt omdöme var en kort väntetid  

 

Artikel 3 

Titel: Patient´s perceptions of quality of care at an emergency department and identification of 

areas for quality improvement. 

Författare: Muntlin, Gunningberg, Carlsson,  
År/Land: 2005, Sverige.  

Syfte: Att undersöka och därmed identifiera patienters uppfattningar om vårdkvalitén på en 

akutmottagning och hitta områden som kan förbättras 

Metod: En prospektiv undersökning användes utifrån QPP modellen. 200 patienter deltog med en 

genomsnittlig ålder på 51 år. 
Resultat: Studiens resultat presenteras i tabeller där patienter har rankat sina upplevelser kring de 

olika teman. 

Slutsats: Många av de områden som behövdes förbättras var relaterad till omvårdanden. 

Sjuksköterskor och läkare måste vara mer uppmärksammade på behovet hos den enskilda 

patienten. Detta för att förbättra vårdkvalitén på en akutmottagning. 
 

 

Artikel 4 

Titel: Patients´satisfaction with emergency care and priorities for change in a university 

teaching hospital in Nigeria. 

Författare: Oluwadiya, Olatoke, Ariba, Omotosho, Olakulehin  

År/Land: 2009, Nigeria 



 

 

Syfte: Att urskilja faktorer som påverkar patienters tillfredställelse av vårdandet på en 

akutmottagning i Nigeria. 

Metod: En tvärsnitt studie har använts med hjälp av ett frågeformulär som alltså var 

ämnad att utvärdera patienters uppfattning om olika aspekter i vården på 

akutmottagningen. 250 patienter deltog i studien. 

Resultat: Studiens resultat redovisas i sex tabeller där patienterna har fått ranka deras 

uppfattning utifrån de olika aspekterna 

Slutsats: Att ha snabbare tillgång till operation och en ökad social kompetens av 

vårdgivare är områden som behöver förbättras för att öka patienternas tillfredsställelse. 

 

Artikel 5 

Titel: The importance of nurse caring behaviors as perceived by patients receiving care at 

an emergency department. 

Författare: Baldursdottir & Jonsdottir. 

År/Land: 2002, Island. 

Syfte: Att urskilja sjuksköterskans omvårdnads beteende som patienter på en 

akutmottagning upplever som viktiga i vårdandet.    

Metod: Var en icke-experimental kvantitativ deskriptiv studie. Studien bestod ut av ett 

frågeformulär. 300 patienter deltog i studien i ålder 18 år och uppåt. 

Resultat: Studiens resultat presenterar det som patienterna ansågs var mest viktiga i 

omvårdnaden av sjuksköterskor. 

Slutsats: Den kliniska kompetensen var viktigaste i sjuksköterskans vårdande. 

 

Artikel 6 

Titel: Factors Associated With Older Patients´Satisfaction With Care in an Inner- City 

Emergency Department. 

Författare: Nerney, Chin, Jin, Karrison, Walter, Mulliken, Hayley & Friedmann. 

År/Land: 2001, USA 

Syfte: Att bedöma och utforska tillfredställelsen av vården hos äldre patienter på en 

akutmottagning och sedan identifiera faktorer som är associerad till en mer global 

tillfredställelse med vården.   

Metod: En prospektiv studie gjordes utformad av ”Picker- Commonwealth”, frågor. 778 

patienter deltog i studien i ålder 65 år och uppåt. 

Resultat: Studiens reslutat mynnar ut i två tabeller där patienterna har fått ranka sin 

tillfredställelse på vården som gavs.  

Slutsats: För att förbättra vårdkvalitén hos äldre borde bland annat läkaren vara mer 

uppmärksam på patienternas oroligheter och frågor, känna igen och behandla smärta mer 

effektivt och minska patienternas uppfattning om lång väntetid. 

 

Artikel 7 

Titel: Complaints from a emergency department patients largely result from treatment and 

communication problems.  

Författare: Taylor, Wolfe & Cameron. 

År/Land: 2002, Australien. 

Syfte: Att analysera patienters klagomål från en akutmottagning i avsikt att identifiera 

faktorer eller arbetsätt som kräver förändring och därmed göra rekommendationer för 

strategier med mål att minska förekomsten av klagomål.    

Metod: 2 419 inkomna klagomål analyserades från 36 olika akutmottagningsenheter. 



 

 

Resultat: Klagomålen delades in i olika kategorier såsom behandling, kommunikation, 

administration, rättigheter och övrigt. 

Slutsats: Kommunikation har en betydelsefull faktor på patienters missnöje av vården. 
 

Artikel 8 

Titel: The Correlation Between Patient Comprehension of Their Reason for Hospital 

Admission and Overall Patient Satisfaction in the Emergency Department 

Författare: Downey & Zun 

År/Land: 2010, Spanien  

Syfte: Att fastställa patientens förståelse av orsakerna till skickas till akutmottagningen. 

Det andra syftet i studien var att undersöka om det finns något samband mellan patient 

förståelse och tillfredställelse med vården. 

Metod: 287 patienter i åldern 18 år och uppåt, blev intervjuade efter ett specifikt 

frågeformulär. 

Resultat: 90% av patienterna som deltog rankande sin tillfredställelse av vårdandet som 

”good till ”excellent. 78% förstod inte varför dom hade blivit skickade till 

akutmottagningen och 22% förstod inte deras vad de medicinska undersökningarna visade.  

Slutsats: Bra kommunikation mellan doktorer och patienter gällande bland annat 

testresultat kan vara en betydelsefull inverkan på patienters tillfredställelse. Medicinsk 

information kommunicerad på ett införstått sätt kan leda till lägre nivåer av patient 

tillfredställelse.  

 

Artikel 9 

Titel: The Left-Without-Being-Seen Patients: What Would Keep Them From Leaving 

Författare: Arendt, Sadosty, Weaver, Brent & Boie. 

År/Land: 2003, USA. 

Syfte: Att undersöka vilka tjänster som eventuellt en akutmottagning skulle kunna ge för 

att hjälpa en patient som lämnat ED utan att bli sedd av en läkare. 

Metod: Patienter som hade lämnat akutmottagningen utan att träffat en läkare blev 

interbjuade via telefon. 95 patienter deltog i studien i åldern 18 år och uppåt. De patienter 

som var under 18 fick deltog om de hade föräldrarnas tillstånd.   

Resultat: Resultatet redovisas i tabeller. Nästan 85 % identifierade att mer frekventa uppdatering 

under själva väntetiden skulle kunna hjälpa till att de skulle väntat ytterligare på läkare. 70% 

identifierade även möjlighet till att snabbare få tillfällig behandling till sina symptom.   

Slutsats: Information om preliminär väntetid och tillgången till omedelbar behandling för 

mindre skador eller symtom kan öka den tid som patienterna är villig 

att vänta och därför kan antalet som lämnar akutmottagningen utan att ha träffat en läkare, 

kan minska. 

 

Artikel 10 

Titel: Patient Satisfaction Data as Quality Indicator: A Tale of Two Emergency 

Departments 

Författare: Boudreaux, Mandry & Wood. 

År/Land: 2003/ England. 

Syfte: Att identifiera prioriteringsområden på en akutmottagning för kvalitéts 

förbättringar. 



 

 

Metod: Författarna använde en tvärsnittstudie utformad under en specifik design. 600 

patienter deltog i studien i medelålder 36 år. 

Resultat: Studiens resultat redovisades i tabeller där patienter har fått ranka sin 

tillfredställelse med vårdandet utefter olika indikationer.Slutsats: Det är viktigt att 

klarlägga indikationer med övergripande tillfredställelse och fastställa specifika styrkor 

och svagheter för att därefter förbättra vården på en akutmottagning.  
 

Artikel 11 

Titel: Satisfaction with the emergency department environment decreases with length of 

stay. 

Författare: Walsh och Knott.  

Årtal/Land: 2009/ USA. 

Syfte: Att undersöka akutmottagningens miljöaspekter och dess samband med patienters 

tillfredställelse.   

Metod: En prospektiv studie och akutmottagningens miljö utvärderades med ett 

strukturerat frågeformulär. 233 patienter deltog i studien. 

Resultat: Studiens reslutat redovisades i tabeller med tillhörande text. De viktigaste 

aspekterna var bland annat renligheten. 

Slutsats: Miljöfaktorer påverkar patienters tillfredställelse med vården. Många av de 

faktorer som identifierades kan bli föremål för omedelbar ekonomisk förändring.  

 

 


