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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Till en akutmottagning kommer människor som behöver akut hjälp av olika 

grader och former. Triagen är det första möte som patienten har med vårdpersonal och genom 

detta ordnas ett turordningssystem där de mest akut sjuka patienterna tas omhand om först, 

medan de patienter som kan vänta utan att det finns en risk för försämring av sin hälsa, får 

vänta på sin tur.   

Syfte: Att belysa vuxna patienters upplevelse av mötet på en akutmottagning. 

Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga 

orginalartiklar. Texten analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom det fem kategorier. Dessa var att komma till en 

akutmottagning, den långa väntan, att vårda vårdrelationen, hjälplös utan kontroll och behov 

av att bli sedd och få tydlig information. 

Slutsats: Patienter upplever att väntetiden, informationen och mötet i sig är viktigt för att inte 

tappa kontrollen över situationen. Med detta som underlag anser författarna att patienten bör 

vara delaktig i sin vårdprocess. Förhållningssättet vårdpersonalen har till patienten påverkar 

denne och därför är det viktigt hur de framstår genom sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och sin 

kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING     1 

BAKGRUND     1 

 Mötet på en akutmottagning    1 

 Bemötande och delaktighet    2 

 Väntetid och miljö     3 

 Vikten av tydlig information                         3 

TEORETISK REFERENSRAM   4 
 Livsvärld      5 

 Lidande      5 

 Delaktighet      5 

 Vårdrelation     6 

PROBLEMFORMULERING    6 

SYFTE       6 

METOD      7 

Datainsamling     7 
Urvalsförförande     7 

Kvalitetsgranskning     8 

Dataanalys      8 

Författarnas förförståelse     10 

Forskningsetiska aspekter    10 

RESULTAT     10 
Bemötande      10 

Den långa väntan     11 

Att vårda vårdrelationen     12 

Hjälplös utan kontroll     13 

Behov av att bli sedd och få tydlig information   14 

DISKUSSION     15 
Metoddiskussion     15 

Resultatdiskussion     18 

Slutsats      21 

REFERENSER 

BILAGOR 
1. Sökhistorik 

2. Artikelöversikt 

3. Kvalitetsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INLEDNING 

 
När något inträffat med kroppen som man själv inte kan styra över eller på egen hand ta hand 

om kan ett besök på en akutmottagning bli aktuellt. På akutmottagningen befinner sig ofta 

patienten i en utsatt och sårbar situation där de behöver lägga sin tillit och förtroende i 

vårdpersonalens händer. Mötet med vårdpersonalen kan upplevas både bra och mindre bra av 

patienten. Det finns många faktorer som kan påverka själva mötet och som sätter sitt avtryck 

och ger minnen. Det som fångat författarnas intresse är att ta reda på hur vuxna patienter 

upplever mötet med vårdpersonalen på akutmottagningen och vad det är som kan påverka 

patienten. Eftersom ämnet ligger i fokus hos författarnas framtida yrke som sjuksköterska 

ville vi ta reda på hur man kan bli bättre på att bemöta patienter. 

 

BAKGRUND  

 

Enligt FN, Förenta Nationerna betyder människovärdet att alla är av lika värde och har samma 

rättigheter oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.  

Även i sjukvården ska det finnas rättigheter och lika vård för alla (HSL, SFS 1997:142, 2§).  

Det är viktigt att en patient får känna sig delaktig, sedd och hörd och det räcker alltså inte med 

att bara observera och beskriva patienten objektivt utan verkligen se denne som den unika 

individen som den är med sina egna behov, avsikter, motiv och dess livsvärld (Birkler, 2007). 

 

Mötet på en akutmottagning 

På en akutmottagning är flödet av vårdsökande varierande beroende på klockslag och vilken 

veckodag det är. Flödet av patienter går i allmänhet inte att styra och patienterna kommer till 

akutmottagningen vanligtvis på två sätt, antingen med ambulans eller gåendes på egen hand. 

När det finns fler än en patient måste någon typ av turordning upprättas. Den patienten som är 

mest sjuk prioriteras först (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2006:493, 2a §) ska patienten snarast få en medicinsk bedömning av sitt 

hälsotillstånd vid kontakt med vårdinstansen.  

Triage är ett turordningssystem som baseras just på hur svårt sjuk eller skadad patienten 

bedöms vara och inte utifrån väntetid eller andra kriterier. Det övergripande syftet med triage 

på en akutmottagning är för att säkerställa de patienter som på grund av sitt medicinska 

tillstånd inte kan eller bör vänta på att få vård. Detta innebär att de patienter som kan vänta 

utan att det finns en risk till att de försämras, få vänta på sin tur (Göransson et al., 2008).  

Ett möte innebär att två individer kommer nära varandra vilket samtidigt innebär att gränserna 

för beröring och integritet ska respekteras. I ett möte är det viktigt att patienten är i fokus men 

det är även viktigt att båda parter är aktiva och kan bidra till mötets kvalité i någon mening. 

För att ett möte ska bli vårdande är det viktigt att patienten känner sig delaktighet i sin vård 

och hälsoprocess. Patientens svar på vårdpersonalens inbjudan till ett vårdanade möte kan 

vara lika avgörande för mötets utformning som vårdpersonalens inbjudan. Det bör finnas en 

ömsesidig tillit mellan de två parterna i det vårdande mötet och även patienten måste, så gott 

som det går, uppmuntras att verbalisera sina behov och önskemål (Dahlberg & Segesten, 

2010).  
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Bemötande och delaktighet 

Det råder delade meningar om hur patienter upplever att de blir bemötta i vården. I studien 

gjord av Wiman, Wikblad och Idvall (2006) upplever flera av de intervjuade patienterna att de 

blir bemötta på ett professionellt sätt och är överlag nöjda med den informationen som de 

fick. Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal uppfattades som formell men 

samtidigt varm och även humoristisk ibland. Patienter har svarat att de generellt upplevde en 

positiv kvalitet på omvårdnaden (ibid). 

 

Wimans et al. (2006) studie visar på ett positivt resultat när vårdpersonalen är tillmötesgående 

för patientens behov, deras anhöriga samt när vårdpersonalen visade dem empati. 

En viktig faktor för att patienterna ska känna sig delaktiga i sin vård är att vårdpersonalen tar 

till vara på patienters egen kunskap om den levda kroppen (Staniszewska & Henderson, 

2005). Både patienter och vårdpersonal uppfattar att den gemensamma delaktigheten kommer 

från båda parter och är ett informativt utbyte mellan de båda. Patienten är expert på sig själv 

och sin egen kropp medan vårdpersonalen står för det medicinska expertkunnandet. Därför är 

det viktigt att ge patienten möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter av sin sjukdom 

och hur den upplevs och erfars (Frank, 2010). 

Patienterna känner sig delaktiga när vårdpersonalen ger dem relevant information om 

patientens situation och det aktuella läget (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Den väntande 

patienten är oftast den icke akuta patienten och med en bristande information kan det medföra 

att denne känner sig åsidosatt. Patienterna uppger att de vill vara goda patienter genom att 

undvika att klaga på vården och göra sig impopulära. Patienterna måste helt enkelt lita på 

vårdpersonalens omdöme när det gäller triagen, att rätt prioriteringar görs och att de mest 

akuta patienterna får vård först (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). 

 

Väntetid och miljö 

För patienter som inte har några livshotande symtom kan oftast vänta i väntrummet eller i ett 

undersökningsrum. Här kan väntan kännas lång och många frågor utan svar cirkulerar runt 

dem. Patienterna har oftast inget att skingra sin oro och tankar med då den fysiska miljön i 

rummen ofta upplevs som trist och enkel (Elmqvist, 2011).   

 

Känslan av övergivenhet och ensamhet beskrivs som negativt och att inte ha kunskapen eller 

vetskap om vad som händer eller vad som väntar dem försvårar situationen för den 

akutsökande patienten. Många patienter som besöker akutmottagningen har eventuellt tidigare 

erfarenheter med sig och kan förknippa det nya mötet med dessa och vad som kan hända 

denna gång. För patienter som besöker akutmottagningen för första gången kan ibland 

uppleva en rädsla inför det okända (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).      

 

Även miljön är en viktig faktor när väntetiden blir lång, vilket det ofta kan bli på en 

akutmottagning. Komforten på stolar och sängar samt ljussättning och tillgängligheten till 

WC är viktig. Exempelvis så har äldre personer svårt att hitta bekväma positioner och uppger 

ofta att ryggvärk är ett problem. Enkla saker som att hitta till WC och kunna sitta någorlunda 

bekvämt är viktigt för alla som uppsöker akutmottagningen, oavsett vad man söker för 

(Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). I flera avseenden framstår 

världen som annorlunda utifrån patientens perspektiv. Om man inte kan eller har svårt att röra 

sig kan avstånd uppfattas som oändligt långa eller som ett stort projekt för dem (Birkler, 

2007). 
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Vikten av tydlig information 

Patienter upplever tillfredsställelse när vårdpersonalen uppmärksammar dem genom verbal 

kontakt och ögonkontakt (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Små men betydelsefulla ting som 

en lätt beröring eller visat intresse får patienterna att känna sig viktiga och värdefulla och inte 

som att de endast är en i mängden (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Ett vårdande 

möte med en patient bör byggas på vänlighet och omtanke från vårdpersonalens sida. Patient 

och anhöriga behöver stöd och omtanke i en situation som för dem kan bli ohanterlig. För att 

en omtanke ska kunna tolkas som äkta och ge en bild och känsla av engagemang önskar 

patienterna att vårdpersonalen möter sina patienter med en vänlighet som de inte bara 

bestämmer sig för att visa, utan som ger uttryck för något som de är och representerar 

(Nortvedt & Grimen, 2006). 

 

Information har visat sig vara värdefull och fungerar som en trygghet för patienterna för att 

veta vad som händer. När informationen uteblir kan väntan kännas längre än vad den 

egentligen är och orsaka onödigt lidande. Information och tydlighet till patienterna skapar 

förståelse och kan göra väntetiden mer acceptabel (Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 

2005).  

Det är viktigt för patienten att vårdpersonalen tar sig tid att förklara på ett enkelt språk som 

denne förstår. Informationen gällande patientens situation ska vara tydlig och inte innefatta 

för mycket medicinska termer som gör att patienten inte kan förstå eller tolka informationen 

(Larsson-Kihlgren et al., 2004).    
 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

En vårdrelation behöver nödvändigtvis inte vara lång eller upprättats efter ett antal gånger när 

patient och vårdpersonal har mötts. Den kan vara kort och exempelvis innebära några 

minuters möte mellan dessa på en akutmottagning. Oavsett omfattningen så handlar det om att 

skapa vårdande möten. När det stöder patientens hälsoprocesser kan ett sådant möte mellan 

vårdare och patient förstås och upplevas som vårdande. Patienter dräneras på energi och 

välbefinnande när vårdpersonalen nonchalerar, verkar oengagerade eller uppträder rent av 

kallt gentemot dem. Ett möte innebär att två individer kommer nära varandra. Det är fråga om 

ett etiskt krav och ansvar med innebörd att respektera andra människor och deras 

livserfarenhet och gränser för beröring och integritet. Upplevelsen av närhet och respekt är 

individuellt och personligt för varje människa. I överensstämmelse med den goda vårdande 

hållning som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver, kan det nå upp till ett 

vårdvetenskapligt sätt genom att vårdpersonalen bemöter den lidande patienten och ser dennes 

behov. Om patienten får känna sig delaktig i mötet och sin vårdprocess kan detta leda till 

minskad sårbarhet och ett ökat välbefinnande. Förståelsen av hälsa, sjukdom, livsvärld och 

lidande uppnås när en vårdrelation mellan patient och vårdpersonal inleds och fortlöper med 

ödmjukhet och förståelse i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp har använts i studien för att fördjupa förståelsen av hur en patient 

kan uppleva mötet på en akutmottagning. Begrepp som lidande, delaktighet och livsvärd har 

varit till hjälp för att belysa och fördjupa kunskapen i upplevelsen av mötet i studien. 
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Livsvärld 

Livsvärden speglar sig genom hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Livsvärlden är unik 

för var och en. Hur en livsvärd erfars och upplevs ser olika ut eftersom den är högst personlig 

och innehåller relationer, känslor, och upplevelser som tolkas av den egna individen (Friberg 

& Öhlén, 2011).   

 

Lidande 

Det är viktigt att som patient bli sedd och hörd och detta ligger till grund för att inte öka 

dennes lidande. Maktlösheten kan kännas total när patienten inte kan ta del av vad som händer 

med dennes egen kropp eller bestämmandet över den. Lidandet kan förstärkas i situationer då 

patienten är utsatt och sårbar och är tvungen att sätta sitt hopp och tro till de som är experter 

på området (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Livslidandet är kopplat till det liv människan lever och kan beroende på vad personen 

drabbats av eller vart i livet han eller hon befinner sig, se olika ut. Det kan vara kopplat till 

olika livsavgörande händelseförlopp såsom trauman, sjukdomar eller andra livshändelser som 

sätter människan i en situation där hon börjar reflektera över sig själv, sitt liv, dess innehåll 

och i vilken riktning hon är på väg (Friberg & Öhlén, 2011).  

Sjukdomslidandet är det lidande som patienten till följd av sjukdom eller behandling kan 

drabbas av. Lidandet är kopplat till en diagnos och symptom som patienten lider av, men kan 

också vara kopplat till smärta eller till det lidande som en behandling av vårdpersonalen kan 

medföra (ibid).  

Vårdlidandet handlar oftast om att patienten känner sig kränkt, försummad eller på något 

annat sätt upplever vanmakt i relation till vårdpersonalen. Vårdlidandet föds och uppstår i en 

relation och kan vara en konsekvens av vårdpersonalens välvilja likaväl som av försummelse 

(ibid).  

 

Delaktighet 

Delaktigheten är ett samspel mellan patient och vårdpersonal och bör grunda sig på att båda 

experters kunskap finns i fokus och respekteras. Sammanväver man dessa kan delaktighet 

uppnås och etablera en relation med vårdande hållning, minska lidandet och öka 

välbefinnandet. Delaktighet kan uppnås när patienten bjuds in till att ta del av sin hälso- och 

vårdprocess. Självbestämmande och rättigheter betyder inte att patienten själv bestämmer allt, 

utan expertisen av vårdpersonal sammanflätas med patientens eget kunnande om sig själv och 

sin kropp då båda är experter men på olika sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdrelation 

Vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient kännetecknas av ett professionellt 

engagemang som innebär fokus på patienten och dennes behov av vård och vårdpersonalen 

räkna inte automatiskt med att få ut något för egen del. För att stärka patientens 

hälsoprocesser, att lindra lidande och för att denne ska kunna finna välbefinnande är det 

viktigt att någon form av vårdrelation etableras mellan patient och vårdpersonal.   

Vårdpersonalen bör vara öppen och följsam i sitt vårdande så patienten vill, klara av och inte 

minst hinner beskriva hur det är för dem (Dahlberg & Segersten, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Akutmottagningen kan upplevas som en kaotisk och stressig plats med svårt skadade och 

sjuka människor, men hit söker också de patienter som är mindre brådskande skade- och 

sjukdomsmässigt. Även om arbetsbelastningen kan vara hög och stressig så är målet att alla 

som kommer till akutmottagningen ska få en medicinsk hjälp så snart som möjligt och en 

omsorgsinriktad omvårdnad. Ofta kan det uppstå korta möten och informationen blir 

bristfällig och knapp. Patienterna upplever att kommunikation och information är viktigt för 

att förstå varför väntetiden kan uppstå och varför vissa patienter prioriteras framför andra. 

Med triagesystemet prioriteras de akut sjuka patienterna först medan de icke brådskande kan 

få vänta i timmar på att det ska bli deras tur. Genom att patienten känner sig förstådd, sedd 

och hörd i mötet kan det lindra patientens lidande, upplevelsevis förkorta vårdtiden och göra 

väntetiden på akutmottagningen mer acceptabel. Även delaktigheten spelar roll i hur patienten 

förstår och medverkar i sin vårdprocess. Vilka delar kan man involvera patienten mer i för att 

denne ska känna sig delaktig? (Wiman et al., 2006; Nyström, 2003).  

Hur kan då patienten bli mer delaktig i sin vård? 

Hur upplever egentligen patienten den långa väntetiden? 

Hur berörs patienten av detta? 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa vuxna patienters upplevelse av mötet på en akutmottagning. 

 

METOD 

 

Författarna till den här studien har valt att göra en litteraturstudie utifrån en kvalitativ ansats, 

med ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv.  Med ett livsvärldsperspektiv menas att se, 

beskriva, förstå och analysera världen så som den upplevs av människor. Den kvalitativa 

ansatsen valdes för att den tolkar och skapar mening och ökar förståelsen för människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Datainsamling: 
 

Till att börja med tog författarna fram viktiga begrepp som var relevanta till studiens syfte. 

Dessa ord var möte, akutmottagning, akutfall, patient, erfarenhet, tillfredsställelse, 

kommunikation, information, upplevelse, föreställningar, besöka, perspektiv, sårbar, akutvård 

och triage. Sedan togs synonymer fram för att få en förklaring till orden. Detta gjordes för att 

förenkla sökingen av vetenskapliga artiklar och för att fokus skulle senare enbart läggas på 

sökprocessen. 

Orden skrevs in i Svensk MESH som är en medicinsk ordlista och orden kunde översättas till 

engelska. Slutligen kontrollerades sökorden i de olika databasernas egna ämnesordlistor. De 

begrepp som slutligen användes var emergency, emergency department, patient, experience, 

encounter, communication, triage, satisfaction, acute care, vulnerable, conceptions, 

perspective, adverse events och accessing. Av dessa valda sökord gjordes ett flertal 

kombinationer för att avgränsa sökningen (se bilaga 1).  

Efter träffar på sökorden i databaserna lästes titlar och de som bäst besvarade studiens syfte 

valdes ut för att vidare granskas. Artiklarnas abstrakt lästes igenom och utifrån det grundade 

ett intresse hos författarna till att fördjupa läsningen. Artiklar valdes bort som inte kunde 

beskriva patienternas upplevelse av akutmottagningen, utan var helt och hållet riktade utifrån 
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vårdpersonalens synvinkel och inte gav någon information alls om hur patienter upplevde 

mötet. Bortsorteringen gjordes efter att hela innehållet lästs igenom och författarna fått en 

förståelse för dess helhet och innehåll (Friberg, 2006).    

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed för de är inriktade på medicin 

och omvårdnad, är fulltextdatabaserat och finns tillgängliga via universitetsbibliotekets 

hemsida.   

 

Urvalsförfarande: 

Studien har baserats på tio vetenskapliga originalartiklar. Avgränsningar gjordes under 

sökningarna i databaserna. Detta var att artiklarna skulle vara peer -reviewed, som menas att 

de är publicerade i en vetenskaplig granskad tidskrift, skrivna på engelska och att de inte var 

äldre än åtta år, publicerade mellan år 2005-2012. För att undersöka om tidskriften som 

artikeln publicerades i var vetenskaplig kontrollerades den i Ulrichsweb™ global serials 

directory (2010). 

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om patienters upplevelse av hur det kan 

vara att besöka en akutmottagning. Artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté 

eller föra någon form av etisk diskussion. Artiklar som användes är från ett fåtal länder såsom 

Sverige, Norge, Australien, Irland, USA och Kanada för att begränsa studien och för att inte 

ge för stor spridning över världen. Endast artiklar med en kvalitativ ansats användes och de 

skulle vara skrivna på engelska. 

Exklusionkriterier användes för att välja bort de artiklar som handlade om patienters 

upplevelse av vård på en olycksplats eller på väg till en akutmottagning för de inte besvarade 

studiens syfte. Artiklar som riktade sin undersökning mot barn, <18 år och anhörigas 

upplevelse har valts bort eftersom det är vuxnas upplevelse som belyses i denna studie. 

Artiklar där man undersökt kulturella skillnader eller ekonomiska skillnader i vården har valts 

bort då de inte heller ingick att belysa i denna studiens undersökning, se bilaga 2. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006)  

användes för att fastställa att de valda artiklarna var av bra kvalitet (se bilaga 3). 

Bedömningsmallen använder sig av kategorierna hög, medel eller låg kvalitet. Mallen 

innehåller flertalet frågor som besvaras utifrån artiklarnas innehåll. Sedan gjordes en 

sammanfattning av svaren och kunde då visa om artikeln hade en hög, medel eller låg kvalitet. 

Författarna bedömde artiklarna ihop efter att de var för sig hade läst igenom artiklarna. 

Författarna följde och svarade frågorna som fanns i bedömningsmallen och genom det fick de 

fram vilken kvalité artiklarna hade. Fyra artiklar valdes bort som inte hade en bra kvalité och 

tio artiklar valdes ut till att använda till denna studie (Willman et al., 2006).   

 

Analys   
Analysen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys. 

Denna genomfördes med en induktiv ansats, vilket betydde att analysen av materialet 

genomfördes på ett förutsättningslöst sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Inledningsvis lästes artiklarnas resultat flera gånger för att få en sammanhängande översikt av 

innehållet och få en känsla av helheten. När materialet började kännas bekant påbörjades den 

slutliga analysen. Analysen gjordes sedan genom att använda kvalitativ manifest 

innehållsanalys som består av fyra steg: framtagning av meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning och utformning av kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 

Manifest analys innebär att analysera det som texten säger, det som synliggörs i texten, det 

självklara. Analysmetoden valdes då den är lämplig för att analysera material från kvalitativa 
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intervjuer. Genom att plocka ut meningsbärande enheter kan materialet enklare jämföras samt 

att likheter och skillnader kan påvisas (ibid). 

Författarna började med att ta fram meningsbärande enheter ur materialet. En meningsbärande 

enhet är en mening eller del av texten som säger något om innehållet relaterat till ens syfte. 

Den meningsbärande enheten förkortades sedan genom kondensering (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kondenseringen innebar att den meningsbärande enheten förkortades men 

att kärnan bevarades. Nästa steg är kodningen och det är den etikett som sätts på den 

meningsbärande enheten. Därefter bildades underkategorier och kategorier (ibid).  

Nedan visas ett exempel på analysprocessen. 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori  

Kommentarer från 

patienter 

fokuserades på  

vårdpersonalens 

vänliga attityd, så 

som att  

hon log, och tittade 

patienterna i 

ögonen.  

”Hon är väldigt 

vänlig, hon tittade 

mig i  

ögonen, hennes 

leende hjälper 

verkligen,  

hon var väldigt varm 

och vänlig”. 

Genom en vänlig 

attityd, ögonkontakt 

eller ett leende kan 

vårdpersonalen inge 

trygghet och värme till 

patienterna. 

Bemöta med  

kroppsspråk 

Bemötandet på 

akutmottagningen 

 

Analysen underlättades genom att författarna systematiskt bearbetade materialet. För att 

sammanställa och kunnat bilda en förståelse för delarna och helheten fördjupades texten och 

kunde delas upp i mindre delar. Efter detta blev det enklare att sätta ihop delarna till en helhet 

och förstå texten till fullo. 

 

Författarnas förförståelse 

En förförståelse kan vara både medveten som omedveten. Förförståelse betyder att när man 

ska förstå något sker det alltid mot en bakgrund av en förförståelse man redan tagit för given. 

Något som föregår förståelsen. När materialet har analyserats är det viktigt att författarna är 

medvetna om sin egna eventuellt förutfattade meningar av det som ska undersökas. 

Författarna var eniga om att inte låta sin egen erfarenhet prägla synen för hur ett möte kan 

upplevas på en akutmottagning och inte heller att låta nya erfarenheter som blivande 

sjuksköterskor ligga till grund för eller påverka resultatet. Författarna har haft en öppenhet 

inför analysen och materialet så detta inte har kunnat påverka studiens gång (Birkler, 2007).  

 

Etiska överväganden 
Studien undersökte patienters upplevelse och därför är det viktigt att de artiklar som valdes ut 

har granskats och godkänts av en etisk kommitté. Forskningen få inte på något sätt ha orsakat 

lidande eller annat obehag. De utvalda artiklarna ska ha följt Helsingforsdeklarationens 



11 
 

(2008) krav innehållande samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

skydd av identitet. Analysprocessen av texterna i artiklarna har lästs med ett öppet 

förhållningssätt av författarna för att inte på något sätt vinkla, förkasta eller bortse från någon 

fakta. 

 

RESULTAT 

Hur en patient upplever mötet på en akutmottagning varierar beroende på de förutsättningar 

och eventuella förförståelser som den vårdsökande patienten kan ha med sig. Faktorer kring 

själva mötet spelar roll och kan ha en avgörande betydelse i ett sårbart skede för patienten. 

Det är fem framträdande och återkommande kategorier som har vuxit fram från resultaten 

som denna studie bygger på. De kategorier som valts att belysa och framföra i denna studie är 

de som verkat mest betydelsefulla för patienten. Kategorierna har benämnts i denna studie 

som bemötandet på akutmottagningen, den långa väntan, att vårda vårdrelationen, hjälplös 

utan kontroll och behovet av att bli sedd och få tydlig information. 

 

Bemötandet på akutmottagningen 
Antingen om patienterna anlände med ambulans eller kom gående till akutmottagningen så 

upplevde flertalet att de snabbt fick träffa vårdpersonal, vilket patienterna värderade högt. 

Patienterna värdesatte även när vårdpersonalen hade ett positivt gensvar och attityd gentemot 

dem och när de blev bemötta av ett vänligt ansikte och ett leende. När vårdpersonalen 

använde sitt namn i presentationen samt tittade patienterna in i ögonen kände patienterna sig 

bekräftade. Detta gjorde att patienterna upplevde att det var lättare att öppna sig och svara på 

vårdpersonalens frågor (Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Olofsson, Carlström & Bäck-

Pettersson, 2012). 

Alla patienter förstod inte innebörden av triagesystemet, men förstod efter hand att det var ett 

sätt för vårdpersonalen att sortera patienterna utifrån deras symtom och i vilken ordning de 

skulle bli undersökta. De patienter som kom från en annan mottagning, exempelvis från en 

vårdcentral, tyckte till stor del att triagen var onödig eftersom det kändes som en repetition av 

vad de redan har gått igenom och tyckte att det skulle finnas ett bättre sätt för de olika 

mottagningarna att byta och ge information på. Många patienter förstod akutmottagningens 

prioriteringar och att de patienter som är mest akut sjuka eller har varit med om en allvarlig 

olycka tas om hand först. Men det fanns de patienter som klagade på systemet och tyckte det 

var onödigt och orättvist och tycket att det var frustrerande att se andra patienter blir 

omhändertagna före dem när de hade suttit och väntat i flera timmar (Considine et al., 2010; 

Möller et al., 2010). 

 

Vidare uppgav patienterna hur viktigt mötet var för deras fortsatta tid på akutmottagningen. 

Detta grundades på känslorna som uppstått efter mötet med vårdpersonalen. Om patienterna 

upplevde mötet med en tillfredsställande och positiv attityd från vårdpersonalen så kunde de 

känna en öppenhet och en större förståelse inför den eventuella väntetiden (Olofsson et al., 

2012; Möller et al., 2010). 

 

Den långa väntan 

Flertalet av patienterna upplevde att väntetiden kan blir lång efter att de har blivit hänvisade 

till väntrummet eller undersökningsrummet. Under väntetiden kände de flesta sig övergivna 

och ensamma, trots närvaron av vårdpersonal på akutmottagningen (Olofsson et al., 2012). 

 

Vissa patienter behövde ha sina nära och kära med sig för att känna sig trygga vilket bidrog 

till att de kunde hantera den långa väntetiden bättre. Patienterna upplevde att den långa 
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väntetiden vad det som mest irriterade dem mer än någonting annat när de besökte 

akutmottagningen. Speciellt den långa väntetiden på att bli undersökt, att prover skulle tas, 

eventuell röntgen och invänta provresultat för att till slut får veta vad nästa steg skulle bli 

(Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2011). 

 

Det upplevdes som frustrerande för patienten att inte veta vad som skulle ske, hur, varför, när 

och hur länge de skulle behöva vänta. Vårdpersonalen upplevdes ofta som vaga gällande vilka 

patienter som skulle prioriteras först och den eventuella väntetiden som skulle bli. Detta för 

att inte lova patienterna för mycket men också för att inte göra dem besvikna (Andersson et 

al., 2011; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). 

 

Miljön var också en betydande faktor under den långa väntan som patienterna upplevde. 

Rummen som patienterna blev hänvisade till upplevdes som trånga, bleka, sterila och 

patienterna kände sig instängda. Även miljön i väntrummet kändes till intetsägande. 

Patienterna uppgav att de hellre hade föredragit färgade väggar med tavlor för att får en mer 

hemkänsla men som även distraherade dem under väntetiden. Det framkom även hur viktigt 

det var med bekväma stolar och sängar speciellt när personen i fråga hade värk. Detta kunde 

vara särskilt påtagligt för de äldre patienterna som uppgav detta som ett problem. Om stolarna 

och sängarna var bekväma kunde de slappna av mer, vilket underlättade i väntan på vad som 

skulle hända härnäst. Vissa patienter uppgav att de helt enkelt struntade i färger och 

omgivningen runt omkring dem för det inte spelade någon roll då de var på akutmottagningen 

endast för att få medicinsk hjälp (Möller et al., 2010).   

 

Att vårda vårdrelationen 

Patienter som upplever någon form av trauma har uppgett hur viktigt det är hur viktigt det är 

att nå fram till vårdpersonalen och få någon form av en relation. När man befinner sig i en 

sårbar situation menar patienterna att det kan lindra lindandet. Patienterna menar att relationen 

i sig kan bygga på att vårdpersonalen kan visa förståelse inför den traumatiska situationen och 

att de blev bemötta med en vänlighet och ett lugn (Duclos, Eichler, Taylor, Quintela, Main, 

Pace & Staton, 2005). 

 

Utan en relation mellan parterna upplevde patienten ett utanförskap och de kände sig 

bortglömda. När vårdpersonalen lyssnade och tog in vad patienterna hade att framföra 

etablerades en respektfull relation och en förståelse inför situationen som patienten befann sig 

i (Olofsson et al., 2012). 

 

Vårdrelationen präglas även av att båda parter kan förmedla språket på ett sätt som båda kan 

förstå och att kommunikationen sker på ett tydligt och förståeligt sätt. Det framgick från 

patienters berättelser att de värdesatte när vårdpersonalen talade på ett tydligt och lätt språk 

som gjorde att det de sa var lätt att ta till sig. För när patienterna inte förstod vad som 

menades från vårdpersonalens sida så kunde det bildas en barriär och genom det kan bli svårt 

att bilda en fungerande vårdrelation. Det framgick även att patienter upplevde att 

vårdpersonalen bara inriktade sig på den biologiska kroppen och inte såg dem som egna 

individer och detta medförde att de inte kände sig delaktiga eller viktiga (Elmqvist et al., 

2011). 

 

När patienten upplevde en vänlighet i vårdandet och när vårdpersonalen visade att de aktivt 

lyssnade när de samtalade så minskade det risken för att patienten kände sig som ett offer och 

kunde genom detta bygga upp en respektfull relation. Det framkom även att patienterna kände 
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en viss trygghet när vårdpersonalen talade med ett öppet sinne och samtalade i en varm ton 

(Coughlan & Corry, 2007; Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006). 

 

Hjälplös utan kontroll 

En person som söker vård upplever ofta en hjälplöshet och utsatthet. När dessa patienter 

upplevde att vårdpersonalen nonchalerade och försummande dem genom att de visade hur 

stressiga de var när de sprang eller skyndade mellan undersökningsrummen och väntrummen 

så kände vissa patienter sig ännu mera hjälplösa. Många patienter kände sig osäkra när 

vårdpersonalen på ett tydligt sätt visade att de inte hade tid, men även på det sättet de undvek 

att svara på patienternas frågor. Patienter fick endast frågor om deras medicinska tillstånd och 

det gavs inget utrymme för dem att beskriva sina känslor eller tid för att ta upp de funderingar 

patienterna hade kring sin vård. Genom att vårdpersonalen bara koncentrerade sig på de 

medicinska frågorna så fick patienten inte sina psykologiska behov tillgodosedda och det 

medförde även att patienterna inte kände sig delaktiga i sin vård. Å andra sidan fanns det de 

patienter som kände sig säkra och väl omhändertagna när de kom till akutmottagningen för de 

visste att de var i goda händer och att här fanns det bra medicinsk kompetens och de skulle få 

en vård de behövde (Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010; Sørlie et al., 2006). 

När man som patient inte känner att man har kontroll över situationen och när informationen 

om vad som händer inte är tillräcklig kan detta ge upphov till en känsla av tomrum. När detta 

skedde uppgav patienterna att de kände brist på kontroll över den egna kroppen, tiden och 

friheten (Elmqvist et al., 2011). 

 

För att kunna bevara den kroppsliga kontrollen och kontroll över tiden behöver patienten få 

veta och förstå vad som händer. Genom att patienten exempelvis får förklarat för sig om vilka 

test och undersökningar som ska göras och hur det kommer att gå tillväga, behåller de både 

kontrollen men får även en känsla av vara uppmärksammad. När kontrollen däremot inte 

infann sig så kände patienterna som om de blev orätt behandlade och upplevde att de befanns 

sig i ett underläge (Elmqvist et al., 2011).   

 

Att under vårdtiden får träffa flera stycken olika vårdare gör att patienten flertalet gånger får 

upprepa symtomen och vad det är som har hänt, vilket både var frustrerande och irriterande 

och medförde att patienten kände sig åsidosatt. Att det inte fanns en kontinuitet hos 

personalen på grund av ständiga skiftbyten kunde detta medföra att patienten kände sig ännu 

mer hjälplös och sårbar i situationen (Wellstood, Wilson, & Eyles, 2005).    
 

Behov av att bli sedd och få tydlig information 

Patienterna uppgav att de var tacksamma över att få information om väntetiden eller bara att 

någon vårdpersonal tilltalade dem. Det behövde inte inkludera information om patientens 

egen situation utan bara att bli uppmärksammad och ihågkommen. Farhågor som uppstod var 

att inte få veta någonting alls om vad som skulle hända med dem (Sørlie et al., 2006).  

 

Patienter berättade om känslan av isolering från omvärlden när vårdpersonalen inte tilltalade 

dem eller patienterna inte fick någon uppmärksamhet. De menade att det inte behövdes 

särskilt mycket från vårdpersonalens sida för att de skulle känna sig uppmärksammade eller 

bekräftade. Ibland kunde det räcka med något enkelt som att vårdpersonalen stannade till i 

väntrummet eller i undersökningsrummet och frågade hur de mådde eller om de behövde 

någonting. Patienterna menade att vårdpersonalen då visade att de bekräftade dem och att de 

inte hade blivit bortglömda eller att vårdpersonalen ignorerade dem (Coughlan et al., 2007). 

Däremot fram gick det i Sørlies et al. (2006) studie att vissa patienter inte ville bli sedda eller 

hörda för de visste hur stressigt arbetsläget var för vårdpersonalen. De ville inte bidra till 
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ytterligare stress med deras önskemål eller behov, för de var rädda för att bli impopulära 

patienter vilket kunde medföra att deras väntan kunde bli ännu längre. 

 

På vilket sätt informationen framfördes till patienten var viktig. För många patienter var det 

viktigt att informationen var lättillgänglig och att de blev gradvis uppdaterade om situationen. 

Om vårdpersonalen gav information till patienterna i ett lugnt stämningsläge och talade 

tydligt ingav detta ett lugn och patienten kände att de kunde behärska situationen. Patienterna 

uppgav att de då kunde på ett tryggare sätt förmedla och ta in information om dem själva och 

mer öppet berätta om sina tankar och eventuella bekymmer eller farfrågor de hade. Det 

framkom även att patienter upplevde det lättare att föra en dialog mellan sig själva och 

vårdpersonalen när informationen berättades på ett sätt som gjorde att de kunde ta den till sig 

och på detta viset lättare kunna relatera till sin egen situation. Detta medförde även att det 

uppstod mindre missuppfattningar och det ledde till mindre missnöjen bland patienterna 

(Jordan, Buchbinder & Orborne, 2009; Sørlie et al., 2006). 

 

Vissa patienter upplevde tvärtom. Om informationen uteblev uppfattades situationen av 

patienterna att det inte var ett akutläge eller någon första prioritering. De uppgav att de kände 

sig lättade att vara utan informationen och tolkade detta som att det då inte måste vara något 

brådskande fel med dem (Möller et al., 2010).  

  
DISKUSSION 

 
Syftet med denna studie var att belysa hur vuxna patienter upplever mötet på en 

akutmottagning. Resultatet visar att hur viktigt det är för patienten att den känner sig 

bekräftad och uppmärksammad av vårdpersonlen för att lättare klara den eventuellet långa 

väntetiden som kan uppstå på en akutmottagning. Att bli delaktig och få tydlig information 

gjorde att patienterna upplevde att det var lättare att förstår prioriteringssystemet som finns på 

akutmottagningen och att de patienter som är akut sjuka får gå före de patienter som kan vänta 

på sin tur. Syftet har besvarats genom att det har vuxit fram tydliga kategorier. Dessa 

kategorier är bemötandet på akutmottagningen, den långa väntan, att vårda vårdrelationen, 

hjälplös utan kontroll och behov av att bli sedd och få tydlig information.  

 

Metoddiskussion  
Utifrån syftet med studien valdes sökord ut och meningsbärande ord. Sökorden valdes ut efter 

att författarna har gemensamt diskuterat och valt ut de mest relevanta orden för studiens syfte. 

För att begränsa studien valdes endast artiklar med intervjuer från vuxna patienter, >18 år. 

Detta val gjordes för att avgränsa studiens omfång och för att exakt motsvara syftet hur vuxna 

patienter kan uppleva mötet på en akutmottagning. 

Citaten från patienter som vissa utvalda artiklar innehåller valdes att inte ha med i denna 

studie. Valet baserades på att författarna ville hålla resultatet till vad som framgick rent 

generellt i artiklarna.  

För att kunna erhålla den senaste aktuella forskningen gjordes en begränsning av valt 

publicerat material från 2005 och fram till 2012. Det kunde eventuellt ha framkommit ett 

annorlunda resultat och eventuellet fler artiklar om publiceringsåren hade förlängts. Under 

sökingen framkom tre artiklar som ligger utanför de angivna publiveringsåren. Dessa artiklar 

var intressanta och innehöll relevant fakta kring studiens syfte som gjorde att författarna inte 

ville utesluta dessa.  Därför har dessa tre artiklar begränsats till att användas endast i 

bakgrunden då författarna till denna studie ville ha den mest relevanta forskningen till 

resultatet. 
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För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på artiklarna valdes alternativet peer reviewed 

vid urvalet av artiklarna. Endast två databaser användes till att få fram samtliga artiklar. Det 

fanns tillräckligt med publicerat material och forskning kring ämnet att det räckte med att 

söka i dessa två, Cinahl och Pubmed. Diskussion fördes mellan författarna till studien 

huruvida fler databaser skulle kunna gett mer information att bygga studien på men beslutet 

att använda två bestämdes, dock är författarna medvetna om att detta val kan ha bidragit till 

ett bortfall av intressanta och relevanta artiklar. Ämnesordslistan Mesh användes för att 

översätta ord från svenska till engelska så att en så korrekt sökning gjordes och skulle ge ett 

bra och användbart resultat. När ett hanterbart antal träffar framkom vid de olika sökningarna 

började författarna till denna studie att översiktligt läsa rubrikerna, vid intresse av en rubrik 

lästes abstraktet igenom och vid relevant innehåll behölls artikeln för vidare genomgång av 

hela artikeln. Detta kan eventuellt ha gjort att rubriker som författarna till denna studie inte 

ansåg passa syftet kan ha gått förlorat.  

 

Studien är baserad på en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är vald då författarna har en 

djupare kunskap inom kvalitativ forskning än kvantitativ forskning. Det hade varit intressant 

att i denna studie ha med kvantitativ forskning för att siffermässigt och procentuellt kunna 

stödja eller förkasta det kvalitativa resultatet som arbetats fram ur samtliga artiklar. En 

intervjustudie hade varit ett alternativ till att få fram en djupare förståelse och ett eventuellt 

bredare resultat än den valda litteraturstudie som legat till grund för denna studie. I en intervju 

kan ett mer personligt perspektiv träda fram och ge en mer målande bild av patientens 

livsvärld och upplevelse av mötet på en akutmottagning. Dock valde författarna till denna 

studie att inte göra en intervjustudie då de ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid och att 

det inte finns tillräckligt med kunskap för att kunna utföra intervjuer på ett sätt som hade gett 

en större förståelse för hur vuxna patienter upplever mötet på en akutmottagning.  

 

Artiklarna som valts ut till studien är från olika länder men hållits till ett fåtal såsom Sverige, 

Norge, Australien, Irland, USA och Kanada. Dels för att inte få för stor spridning världen över 

och för att kunna jämföra med den svenska vården. Dels för att författarna anser att studiens 

omfattning skulle bli för stor om alla vårdsätt i världen skulle inkluderas.  

 

Dataanalysen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Detta är ett systematiskt analyssätt som utgår ifrån att tolka texter. Att tolka 

texterna genom en kvalitativ innehållsanalys gör att läsaren få en helhetsbild. Att läsa delarna 

i texten på ett nära håll ger en utökad förståelse för texten. Att gå från delar till helhet skapar 

risk för förlusten av kontexten. Det är en balansgång som författarna till denna studie har varit 

medvetna om och valde därför att analysera materialet enskilt för att sedan diskutera och 

jämföra resultaten av analyserna, vilket gjordes för att minska risken för påverkan av 

förförståelsen och eventuella feltolkningar. För att minska risken för feltolkningar orsakade av 

förförståelsen i vår analys genomfördes även en diskussion kring förförståelsens inverkan på 

arbetet efter varje enskild analys (Nyström, 2008 s.125-128).  

 

Båda författarna till studien har läst samtliga artiklar var för sig för att sedan diskutera 

tillsammans och få fram det mest relevanta och intressanta resultaten ur dessa. Trovärdigheten 

och kvalitén på studien stärks då författarna inte kunnat påverka varandra första gången 

artiklarna lästes. Efter det har artiklarnas resultat gemensamt granskats, diskuterats och 

noggrant gåtts igenom. Skillnader och likheter i artiklarnas resultat har jämförts och därefter 

gjordes ett urval om vilka som håller för att ingå i studien. Det har varit till fördel att vara två 

författare till studien då en medbedömare gör det enklare diskutera fram resultat och ge 
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ytterligare bild av vad som framgått ut materialet. Detta hade kunnat bli annorlunda om 

studien endast gjorts utav en författare.  

 

Granskningen av artiklarna utgick ifrån Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Denna valdes för att det är ett 

systematiskt och enkelt sätt att bedöma artiklars kvalité. 14 artiklar grankades och tio stycken 

valdes ut för att ligga till grund för denna studies resultat. Författarna valde att ta bort vissa 

frågor ifrån mallen för att anpassa mallen för studiens syfte (bilaga 3). Detta bör inte ha 

påverkat resultatet av granskningen på något övergripande sätt då de viktigaste kärnfrågorna 

bevarades i mallen. Enligt Willman et al. (2006) bör författarna till varje studie anpassa 

granskningsmallen så att den passar den aktuella forskningen. Fördelen med att granska 

artiklarna är att författaren på detta sätt kan kontrollera kvaliteten på artiklarna. Om en artikel 

inte får tillräckligt många poäng kan detta vara ett tecken på att resultatet i dessa artiklar ej är 

tillförlitligt. 

 

Att alla artiklar skulle ha ett etiskt resonemang ansågs viktigt, detta för att försäkra sig om att 

inga deltagare hade kommit till skada eller blivit utsatta för några felaktigheter under de olika 

artiklarnas forskningsprocesser. 

 

Exklusions och inklusionskriterier har använts för att begränsa studien. För att minska antalet 

träffar i databaserna användes dessa för att underlätta arbetet så artiklarna gick att finna på ett 

enklare sätt och att finna de artiklar som bäst besvarar studiens syfte. Författarna sorterade 

bort artiklar som belyser kulturella och ekonomiska skillnader och likheter. Det ansågs 

lämpligt att utelämna vissa faktorer kring det undersökta ämnet då innehållet för studien 

skulle bli alltför omfattande om de inkluderades. Om dessa kriterier valts skulle det kanske 

gett en bredare bild hur en patient upplevt mötet på akutmottagningen. 

Studiens validitet har stärkts genom att enbart använda material som berör det valda ämnet 

och på ett exakt sätt kunnat motsvara studiens syfte. Författarna kunde fått ett annorlunda 

resultat om de använt sig av fler eller färre inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

 

Resultatdiskussion 
Många patienter upplever att väntetiden är det tyngsta problemet när man söker vård på en 

akutmottagning. Det finns många olika aspekter som kan göra att tiden kanske till och med 

känns som längre än vad den egentligen är. Utifrån studiens resultat upplever vissa patienter 

en frustration över att inte veta hur lång tid de ska vänta. Författarna har utifrån resultatet fått 

en djupare förståelse för hur väntetiden kan påverka patienterna.  

Frustrationen kan bli extra påtagligt för en patient som har smärta samtidigt eller som inte 

klarar av att sitta eller ligga en längre tid. Om patienterna finner att stolar och sängar är 

bekväma under tiden patienten väntar kan det få denne att acceptera att väntetiden är lång 

eller blir längre än förväntat (Richardson, Casey & Hider, 2007).  

En lång väntan kan upplevas som särskilt besvärlig av äldre människor. I Larsson-Kihlgren et 

al. (2005) studie visar det att äldre patienter gärna vill få en förståelse för hur deras situation 

ser ut och hur de känner. Detta kan enligt patienterna hjälpas genom att vårdpersonalen visar 

empati, respekt och kanske visar det lilla extra genom att fråga hur det är eller om de behöver 

något under väntetidens gång. Författarna till studien anser att även det lilla extra från 

vårdpersonalen kan hjälpa alla patienter i den sårbara situationen och den långa väntan. Denna 

studies resultat visar på hur lite som behövs för att avbryta den väntetiden genom att 

vårdpersonalen frågar hur det är eller om någonting behövs. I och med detta kan frustrationen 

som patienterna upplever minskas. Lidandet och frustrationen kan bli särskilt svårt för de 
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äldre patienterna och då är det lilla extra nog så viktigt. 

 

Tiden för den väntande patienten kan upplevas som längre än den egentligen är och ett ännu 

större missnöje kan uppstår. Patienter i Howard et al. (2005) studie planerar för att väntetiden 

kan bli lång men menar samtidigt att upplevelsen av tiden är personlig och väntetiden 

accepteras inte lika väl av alla som söker vård. Vårdpersonal skulle kunna underlätta och 

minska missnöjet genom att berätta för patienter om situationen och varför vissa patienter går 

före dem och väntetiden kan bli längre än väntat. Det visar i Cohen et al. (2012) studie att det 

inte alltid finns en förståelse för att andra patienter kommer in med en mer brådskande 

situation eller mer akuta skador och som får gå före.  

Författarna till denna studie summerar att väntetiden, miljön och missnöje har något 

gemensamt. Det är att ju längre väntetiden blir desto viktigare är det med att finna komfort i 

miljön under tiden och att missnöjet kan minskas enkelt genom att patienten får en förståelse 

för att väntetiden kan bli längre. Detta genom att vårdpersonalen kan uppge en ungefärlig tid 

om hur lång väntan blir eller att någon med högre prioritering måste tas hand om först. 

Författarna anser att information om väntetiden endast bör ges utifrån den stundande 

situationen eftersom denna kan snabbt ändras då nya prioriteringar görs vilket resulterar i att 

väntetiden ändras. 

 

Ett möte kan bestå av flera faktorer som kommunikation, att bygga en relation, tillit och 

förståelse. Denna studie visar att patienter uppskattar att bli bemötta av vänliga ansikten, 

leenden och att vårdpersonalen tar ögonkontakt med dem så att de kan känna sig bekräftade. I 

Larsson-Kihlgren (2005) studie framgår det hur viktigt det kan vara med ögonkontakt för 

patienterna. Vidare uppger den kontakten kan få dem att känna sig centrerade i mötet och 

uppleva en samhörighet med vårdpersonalen.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ansiktet och inte minst ögonen själens spegel. Det är 

skillnad för patienten att möta ett vänligt, öppet ansikte som är inbjudande än ett ansikte som 

är slutet, bortvänt eller ovänligt (ibid, s192-193). Detta visar hur viktigt det är att 

vårdpersonalen har en medvetenhet i hur ansiktet och dess uttryck spelar roll i hur patienten 

kan upplever mötet med patienterna. 

Känslor som uppstår i första mötet finns ofta kvar och bildar en erfarenhet till nästa gång då 

patienten eventuellt behöver uppsöka en akutmottagning. Det är då viktigt att detta mötet blir 

till en positiv upplevelse. Författarna anser att alla möten mellan vårdpersonal och patienter 

bör ses som det allra första och vara som ett oskrivet blad. Det ska fyllas med respekt och tillit 

och bli en trygghet att luta sig mot i den utsatta och sårbara situationen patienten befinner sig 

i. 

 

Patienter som upplever att vårdpersonalen inte har tid eller rent av nonchalerar patienten anser 

författarna att det kan ge upphov till irritation, frustration och minnen som kan påverka 

situationen vid ett nästa vårdbesök. I Muntlin et al. (2009) uppger vårdpersonalen att mer tid 

för patienten kan lindra dennes lidande och inge en känsla av empati och respekt. Vidare 

uppger de att detta är en stor del till att patienterna ska kunna känna tillfredsställelse och för 

att man ska kunna uppnå en god kvalité på vårdandet. Detta stärks ytterligare av Cohen et al. 

(2012) studie som visar att när empatin finns mellan vårdpersonalen och patient kan detta 

även minska patientens ångest, patienten kan bättre acceptera väntetiden och att det öppnar 

upp för en dialog mellan vårdpersonal och patient. Empati och en väl fungerande 

kommunikation anser författarna vara särskilt viktiga i ett möte för att öka förståelsen mellan 

patient och vårdpersonal. När förståelse finns kan vårdpersonalen se till patientens livsvärld 

och lättare förstå patienten i sin situation. Denna studies resultat visar att patienter kan känna 

sig åsidosatta och irriterade över den långa väntan. Därför är det viktigt att patienten 
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kontinuerligt bli uppdaterad och får information, så gott det går, om det aktuella läget för att 

på så vis lättare kunna acceptera väntetiden och få en förståelse för den.   

 

Att få ta del av informationen om sin situation och den egna kroppen kan tyckas vara en 

självklarhet för många. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att en delaktighet är i linje med 

den idag allmänna inställningen till patientens rättigheter, inflytande och självbestämmande. 

Att vara sjuk och bli patient är att vara utanför sitt vanliga jag och sammanhang och det kan 

då kännas som att man är ur balans, ur rytm och absolut inte harmonisk (ibid s108) 

 

Tidigare forskning visar på att om information och delaktighet går förlorad tappar patienten 

kontrollen över situationen och upplever ett utanförskap som kan skapa otrygghet och rädsla. 

En förutsättning för att en patient ska kunna uppleva delaktighet i vården är en begriplig 

information. Bristen på denna skapar en osäkerhet (Friberg & Öhlén, 2010, s 133). Resultatet 

av uteblivande information till patienten tror författarna kan leda till förvirring, otrygghet och 

ett stort missnöje med vården, när det egentligen kanske handlar mer om att rent 

kommunikativt försöka få patienterna att förstå triagesystemet. I Cohen et al. (2012) studie 

menar patienterna att man kunde lösa detta problem genom att berätta vilka förhållanden som 

råder på akutmottagningen. Är det överbelastat för tillfället? Är det fler akuta fall som 

behöver åtgärdas? Patienterna i samma studie menar att det de många gånger behöver få 

situationen förklarad mer än en gång.  

 

Det framkom även i denna studies resultat att vissa patienter upplever en lättnad att vara utan 

information och tolkar detta då som om det inte är något akut fel med dem. Författarna till 

denna studie anser att delaktigheten för en patient kan ökas och förstås genom en informativ 

kommunikation som i enkelhet förmedlas till patienterna. Resultat visar att det råder en brist 

på patienters delaktighet och detta bör lyftas som en fråga eftersom resultatet i studien tydligt 

visar att patienter behöver bli mer delaktiga i sin vårdprocess. 

 

Slutsatser 

I studiens resultat och resultatdiskussion framkommer det att information, väntetid och mötet i 

sig är viktiga aspekter när en patient kommer till akutmottagningen. Författarna anser att om 

man skulle redogöra mer tydligt för patienterna vad som kommer hända och om ytterligare 

väntetid skulle uppstå skulle detta kunna lindra patientens oro och lidande. För att de inte ska 

förlora kontrollen visar denna studie att det är viktigt att patienten får vara delaktig i 

vårdprocessen. Resultatet och resultatdiskussionen visar att vårdpersonalen bör vara medveten 

om sin vårdande hållning och hur de framstår gentemot patienten genom sin kropp, ansikte 

och kommunikation. Trots att detta ska vara en självklarhet råder det en brist på detta 

förhållningssätt. Med detta drar författarna slutsatsen att man måste se patienten utifrån 

dennes livsvärld och respektera att människor upplever händelser olika. Information ska ges i 

största möjliga mån till patienten för att denne inte ska uppleva att denne tappar kontrollen 

eller känner ett utanförskap. Slutligen menar författarna att kategorierna som framkommit ur 

denna studie är sammanflätade och kan bero på och av varandra. Den ena kan inte utesluta 

den andra. En lång väntan fordrar bekvämlighet och information för att kunna underlättas. Ett 
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vänligt bemötande kan lindra lidande och ge ökad förståelse. En patient som är delaktig i sin 

vårdprocess kan förstå situationen och det kan utgöra en trygghet. De olika delarna påverkar 

patienten och hur denne upplever mötet på akutmottagningen och författarna anser att det 

ligger till grund för vidare forskning, Hur patienter upplever akuta insatser och upplevelsen 

kring det hela och hur detta påverkar patienten ligger väl till grund för att vidare forska kring 

detta och för att sedan göra eventuella förbättringar för den vårdsökande patienten. 
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experience 
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patient  

perspective 
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emergency department 
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encounter 
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62 6 1 

 

 

 

2013-04-03 

 

 

PubMed 
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patient perspectives 
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adverse events 
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experience 
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Författare 

År  

Land  

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Andersson, 

H., 

Jakobsson, 

E.,  

Furåker, C., 

& Nilsson, 

K.  

 

2011 

 

Sweden 

International 

Emergency 

Nursing 

 

The everyday 

work at a 

Swedish 

emergency 

department - 

The 

practitioners’ 

perspective  

Syftet med 

studien var att 

utforska det 

dagliga arbetet 

på en svensk 

akutmottagning 

från en utövares 

perspektiv.  

Denna studie är 

gjord med en 

kvalitativ explorativ 

design med 

observationer och 

intervjuer på två 

akutmottagningar. 

Datan analyserades 

med en 

innehållsanalys.  

Resultatet visar på att det 

dagliga arbetet präglas av 

ett snabbt, kort och 

standardiserat möte vilket 

gör att det blir begränsade 

möjligheter till att ger en 

individualiserad vård. 

Vidare framkommer det att 

vårdarna eftersträva att 

försöka anpassa sig genom 

att strukturera det dagliga 

arbete och förbättra 

samarbetet mellan olika 

professioner för att uppnår 

ett bra arbetsflöde.  

Hög 

Considine, 

J., 

Smith, R., 

Hill, K., 

Weiland, 

T., 

Gannon, J., 

Behm, C., 

Wellington, 

P., & 

McCarthy, 

S. 

 

2010 

 

Australia 

Australasian 

Emergency 

Nursing 

Journal 

 

Older 

peoples’ 

experience of 

accessing 

emergency 

care 

Syftet var att 

beskriva äldre 

personers 

upplevelse av att 

besöka en 

akutmottagning 

Kvalitativ metod 

 

Semi- 

strukturerade, 

djupgående 

intervjuer 

 

Totalt deltog 30 

personer i 

undersökningen 

I resultatet framkom fyra 

huvudämnen: variation av 

antal besök på en 

akutmottagning som äldre 

personer gör, motvillighet 

till att komma till en 

akutmottagning, blandade 

erfarenheter av väntan och 

upplevda faktorer som 

påverka varför de besöker 

en akutmottagning.  

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Coughlan, 

M., & 

Corry, M. 

 

 

2007 

 

Ireland 

 

 

Accident and 

Emergency 

Nursing  

 

The experience 

of patients and 

relatives/ 

significant 

others of 

overcrowding in 

accident and 

emergency in 

Ireland - A 

qualitative 

descriptive study 

 

 

Syftet var att 

beskriva patienters 

och deras 

anhörigas 

upplevelser av att 

har väntat i 12 

timmar eller mer 

på en 

akutmottagning i 

väntan på att 

skickas vidare till 

en avdelning. 

 

 

Kvalitativ 

metod 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer men 

hjälp utav en 

intervju guide. 

Deltagarna var 

slumpmässigt 

utvalda.  

 

20 personer 

intervjuades 

 

 

I resultatet framkom det att 

deltagarna tyckte att det 

liknade en katastrof zon eller 

som en scen på sjukhus från 

tredje världen. 

 Beskrivningarna porträttera 

en miljö med 

överbeläggningar, som 

saknade resurser och som 

var smutsig. Deltagarna 

hade en positiv inställning 

till den vård de fått, men 

vissa beskrivningar visade 

på att kvaliteten i vården inte 

alltid var perfekt.  

 

 

Medel 

Elmqvist, 

C., 

Fridlund, 

B., & 

Ekebergh, 

M. 

 

2011 

 

 

Sweden 

 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

On a hidden 

game board: the 

patient’s first 

encounter with 

emergency care 

at the 

emergency 

department  

 

 

Syftet var att 

beskriva och förstå 

patienters första 

möte med akutvård 

på en 

akutmottagning  

 

 

Kvalitativ 

metod. 

 

Intervjuerna 

var öppna för 

att får en 

fördjupad 

förståelse om 

patientens 

levda 

förståelse. 

14 personer 

deltog i studien 

 

 

I resultatet beskrevs 

deltagarnas berättelser från 

det förflutna, nutid och det 

framtida som präglar mötet 

där ömsesidiga berättelser 

utgår en grund för dem som 

deltar i mötet Fem teman 

beskrivs närmre: 

variationen, vaga regler och 

motstridiga förväntningar i 

mötet med den biologiska 

kroppen, artighet i mötet, 

isolerad i ett oändligt möte 

och strävan efter mening i 

ett möte.  

 

 

Medel 
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Duclos, 

C.W., 

Eichler, M., 

Taylor, L., 

Quintela, J., 

Main, D.S., 

Pace, W., & 

Staton, E.W.  

 

2005 

 

USA (United 

States of 

America)  

International 

Journal of 

Quality in 

Health 

 

Patient 

perspective of 

patient- 

provider 

communication 

after adverse 

events 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

patientens 

upplevelse av 

patient och 

personal 

kommunikation 

efter en efter att 

en negativ 

medicinsk 

händelse hade ägt 

rum 

 

 

 

Kvalitativ 

metod 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

utfördes i fyra 

patientgrupper. 

Totalt 

intervjuades 50 

personer.  

 

 

 

 

I resultatet framkom det 

att effektiv 

kommunikation var en 

viktig faktor för att 

vårdrelationen skulle 

fortsätta efter att patienten 

hade varit med om en 

negativ händelse. 

Kommunikationens 

karaktär och kvalitet 

spelade också stor roll i 

samtalet mellan patienten 

och personal. Det 

framkom två typer av 

trauma som patienten 

upplevde och det var 

psykologisk och 

känslosamt trauma.  

Medel 

Jordan, J. E., 
Buchbinder, 

R., & 
Osborne, R. 

H. 

 
2009 

 
Australia 
 
 

International 

Journal of 

Quality in 

Health Care 

 
Patient 

perspectives of 

patient- 

provider 

communication 

after adverse 

events 
 

Syftet var att 

beskriva en 

persons 

hälsokunskap, 

deras förmåga att 

söka kunskap, 

förstå och 

använda den 

Kvalitativ 

metod 
Strukturerade 

djupgående 

intervjuer, 

ansikte mot 

ansikte och 

telefon- 

intervjuer.  

 

Totalt deltog 48 

personer 
 
 

I resultatet framkom sju 

teman: veta när man ska 

söka information om sin 

hälsa, veta var man ska 

söka information 

någonstans, deras verbala 

kommunikations 

färdigheter, självsäkerhet, 

läsförmågan, kapacitet till 

att bearbeta och behålla 

informationen och hur de 

ta till sig informationen. 
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Möller, 

M., 

Fridlund, 

B., & 

Göransson, 

K. 

 

2009 

 

Sweden 

 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Patients’ 

conceptions of 

the triage 

encounter at 

the Emergency 

Department  

 

 

Syftet var att 

beskriva patienters 

föreställningar av 

triage mötet på en 

akutmottagning 

 

 

Studien är gjord 

med en 

deskriptiv, 

kvalitativ design 

med en 

fenomenografisk 

ansats. 

20 personer 

intervjuades 

 

 

 

I resultatet framgår det hur 

viktigt det är för 

patienterna att bli sedda 

som en helhet. Bristen på 

information och 

kommunikation kan 

orsaka mycket lidande för 

den väntande patienten. 

Även miljön spelar in för 

att patienterna ska känna 

att de är i trygg tillvaro 

och trygga händer. 

 

 

Hög 

Olofsson, 

P., 

Carlström, 

E. D., & 

Bäck- 

Pettersson, 

S. 

 

 

2012 

 

 

Sweden 

 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

During and 

beyond the 

triage 

encounter: 

Chronically ill 

elderly 

patients’ 

experiences 

throughout 

their 

emergency 

department 

attendances 

 

 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

upplevelserna från 

en grupp kroniskt 

sjuka patienter 

under triage mötet 

och den 

efterföljande vården 

på 

akutmottagningen  

 

 

En kvalitativ 

induktiv metod 

användes i denna 

studie. 

14 djupgående 

och inte 

tidsbegränsade 

intervjuer 

utfördes.  

 

 

I resultatet framkommer 

det att patienterna 

upplevde besöket på 

akutmottagningen som ett 

motsägandefullt möte. Det 

framkom att en snabb och 

kompetent vård ingav ett 

förtroende. Ett genuint 

intresse från 

sjuksköterskans sida under 

triagemötet bidrog till en 

känsla av att vara “i 

centrum för 

uppmärksamheten”. Aktiv 

lyssnande bidrog också till 

att en respektful relation 

mellan sjuksköterskan och 

patienten bildades.  
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Sørlie, V., 

Torjuul, 

K.,  

Ross, A., 

& 

Kihlgren, 

M. 

 

2005 

 

 

Norway 

 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Satisfied 

patients are 

also 

vulnerable 

patients - 

narratives 

from an acute 

care ward  

 

 

Syftet var att 

belysa 

upplevelsen av att 

vara patient och 

att vårdas på en 

akutmottagning  

 

 

En kvalitativ 

ansats med en 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod har 

använts. 

Tio personer 

intervjuades och 

var mellan 32-90 

år gamla. 

 

 

I resultatet framkommer det 

att patienter är mycket 

nöjda med sin behandling 

och vård. Vidare 

framkommer det om vilka 

faktorer som de inte anser 

är optimala men som 

accepteras som en 

nödvändig del av sin 

vistelse på avdelningen. I 

denna studie demonstreras 

en nära koppling mellan 

patienters tillfredsställelse 

och sårbarhet.  

 

 

Medel 

Wellstood, 

K., 

Wilson, 

K., & 

Eyles, J. 

 

 

2005 

 

 

Canada 

 

 

Social Science 

& 

Medicine 

 

“Unless you 

went in with 

your head 

under your 

arm” Patient 

perceptions of 

emergency 

room visits 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

deras senaste 

besök på en 

akutmottagning 

 

 

Kvalitativ metod 

 

Semi- 

strukturerade 

djupgående 

intervjuer med 

både män och 

kvinnor. 

Totalt intervjuades 

41 personer 

 

 

Resultatet visar på att de 

flesta patienter beskriver 

sina erfarenheter i negativa 

termer. De faktorer som var 

mest kopplade till den 

negativa erfarenheten var 

den långa väntetiden, 

patientens uppfattningar 

som vårdens kvalitet och 

interaktionerna mellan 

patient och personal.  

 

 

Medel 
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Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Ur Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011.  

 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval …..................................................... 

Finns det ett tydligt syfte?                         □Ja        □Nej       □Vet ej  

Patientkarakteristiska                                Antal.................................................. 

                          Ålder................................................... 

                         Man/Kvinna........................................ 

Är kontexten prestenterad?                       □Ja      □Nej       □Vet ej 

Etiskt resonemang?                        □Ja      □Nej       □Vet ej 

 

 

Urval 

-Relevant?                         □Ja      □Nej        □Vet ej 

-Strategiskt?                         □Ja      □Nej        □Vet ej 

 

 

Metod för 

-urvalsförförande tydligt beskrivet?          □Ja       □Nej        □Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?              □Ja       □Nej       □Vet ej 

-analys tydligt beskriven?                          □Ja       □Nej        □Vet ej 

 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?               □Ja       □Nej       □Vet ej 

-Råder datamättnad? (om tillämpligt)        □Ja       □Nej       □Vet ej 

-Råder analysmättnad?                               □Ja       □Nej       □Vet ej 

 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?      □Ja       □Nej        □Vet ej 

Genereras teori?                                         □Ja        □Nej        □Vet ej 

 

 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................... 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□Hög               □Medel           □Låg 
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Kommentar................................................................................................................ 

…................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................. 

 

 

 


