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Sammanfattning 
Bakgrund: Hög omsättning av patienter och ett högt arbetstempo på en akutmottagning 

gör det svårt att skapa en relation. Det har visats sig att det tekniska genomförandet går 

före omvårdnaden. Mötet spelar en central roll för omhändertagandet vilket bör präglas 

av medmänsklighet, trygghet och omtanke. Även god kommunikation är en 

förutsättning för god omvårdnad. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad på en 

akutmottagning. 

Metod: En allmän litteraturstudie, där vetenskapliga studier sökts i databaser varav 13 

stycken valts ut. Studierna granskades, analyserades och resultatet delades in i fyra 

teman. 

Resultat: De fyra teman är: upplevelser av medverkan, upplevelser av information, 

upplevelser av stöd och upplevelser av miljö. Medverkan påverkas framförallt av hur 

vårdpersonal väljer att integrera patienter i vården. Upplevelsen av information handlar 

om och hur informationen ges till patienter. Stöd innebär hur vårdpersonalen visar 

intresse och uppmärksammar patienters behov, även vårdpersonalens attityder. 

Upplevelse av miljö innefattar bland annat hur miljön påverkar patienters integritet.  

Slutsats: Patientens upplevelse av omvårdnad på en akutmottagning har visat sig 

påverkas av de fyra identifierade teman. Vårdpersonal kan förväntas ha ett holistiskt 

synsätt och använda personcentrerad vård för att patienters upplevelser ska bli så bra 

som möjligt. 
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Abstract 
Background: High turnover of patients and high working pace in an emergency 

department makes it difficult to establish a good relationship. It proved that the 

technical accomplishment is more important than nursing. The meeting has an 

important role of nursing and should be characterized by humane behaviour, safety and 

concern. Good communication is also a requirement for good care. 

Aim: The aim was to describe patient‟s experiences of caring in an emergency 

department. 

Method: A literature review with articles done in a scholarly manner. A total of 13 

articles were reviewed, analyzed, and subsequently divided into four categories.  

Results: The four topics: experience of participation, experience of information, 

experience of support and experience of environment. Participation is influenced by 

how nursing staff chooses to interact with the patient´s. The experience of information 

is about if and how the information was given. Support refers to the nursing staff 

showing interest, notice the patient´s needs and the behaviour of the nursing staff. 

Experience of environment is about how the environments influence the patient´s 

integrity. 

Conclusion: Patient´s experience of nursing in an emergency department depends on 

the four identified topics. Nursing staff should have a holistic approach and individual 

caring which makes the patient´s experience as good as possible. 
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BAKGRUND 
På en akutmottagning är det ofta hög omsättning av patienter, vilket kan innebära att 

vårdpersonalen tvingas ha ett högt arbetstempo (Wikström 2006). Det kan medföra 

svårigheter att etablera en ömsesidig relation och skapa förtroende mellan patient och 

vårdpersonal. Varje dag träffar vårdpersonalen ett stort antal patienter med olika åkommor.  

Skiftande sjukdomstillstånd ses på akutmottagningen, allt från svårt skadade patienter vilka 

kan få men för livet, till patienter med mindre akuta tillstånd som då kan klaga på lång 

väntetid för att få träffa läkaren. Beroende på patienters åkommor hänvisas de till olika 

områden inom akutmottagningen. De övergripande områdena är medicin, kirurgi och ortopedi 

dit de flesta patienter slussas. Speciella akutrum med medicinsk utrustning används för 

livräddande insatser vid omhändertagande av svårt skadade patienter (ibid). 

 

 För att patienter skall få adekvat vård vid rätt tillfälle, används ett prioriteringssystem Triage, 

vid första omhändertagandet (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Prioriteringen följer patienters 

beskrivna problem och deras tillstånd, för att på ett säkert sätt kunna bedöma deras behov utav 

vård (ibid). För att tillfredställa patienters behov av vård är det angeläget att lyssna på hur de 

redogör för symtombilden eftersom det är deras verklighet som beskrivs (Wikström 2006). 

Staniszewska och West (2004) menar att patientfokuserad omvårdnad är grundläggande för 

att få förstå patienters egna upplevelser av vården.  

 

Sjuksköterskor kan få ökad förståelse för patienters upplevelser genom att fokusera på vad 

patienter känner, hur patienter är som personer och vad som ligger till grund för patienters 

problem (Kim 2000). I och med det kan sjuksköterskor ge effektiv och grundläggande 

omvårdnad till patienter vilket Kim beskriver utifrån patientdomänen. Kim beskriver 

ytterligare tre omvårdnadsdomäner, mötet mellan patient och sjuksköterska, yrkesutövningen 

och miljön. Domänen patient- sjuksköterska lägger fokus på mötet, där det emotionella och 

fysiska spelar en central roll, vilket ligger till grund för god omvårdnad. God kommunikation, 

relation och interaktion är grundläggande för det emotionella mötet och beröring är centralt i 

det fysiska mötet (ibid).  
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Bergh M Johannesson (2007) menar att mötet spelar en stor roll vid omhändertagandet. Mötet 

mellan patient och vårdpersonal bör präglas av medmänsklighet, varsamhet, trygghet och 

omtanke. Effektiviteten i vårdpersonalens arbete kan öka genom att vara objektiv och inte 

involvera egna känslor. Vid en psykisk påfrestning eller kroppslig skada påverkas både kropp 

och själ vilket gör patienter mer sårbara mentalt (ibid). Det har visat sig att ingen större 

ansträngning görs för att kunna förstå patienter på ett känslomässigt plan (Dahlberg, 

Dahlberg, Nyström 2008). Cullberg (2003) anser att personer upplever sin fysiska existens, 

identitet och trygghet som allvarligt hotad vid en psykisk påfrestning. Patienters upplevelser 

av bemötandet är avgörande för bearbetningen av den psykiska påfrestningen (ibid). Därför är 

det psykologiska omhändertagandet av vikt och att vårdpersonal är medvetna om dess 

påverkan på patienter (Bergh M Johannesson 2007). När patienters tillvaro hotas och 

kontrollen över livet förloras, kan sjuksköterskor via beröring hjälpa patienter att återfå sin 

tillvaro (Schuster 2006). Beröringen är också ett sätt för sjuksköterskor att kommunicera då 

patienter inte får orden att räcka till (ibid). 

 

Kommunikationen handlar om att bekräfta patienten, vilket kan göras genom beröring, 

att ta i hand, ögonkontakt eller via samtal (Enqvist 2007). Det finns dock kulturella 

skillnader vilka kan kasta omkull tidigare skrivna regler och då bör vårdpersonal istället 

vara lyhörda, öppna, klarsynta och känsliga för att kunna uppfatta patienters behov 

(ibid). För att kunna ge god omvårdnad vid vårdmötet menar Baggens och Sandén 

(2009) att kommunikation är av betydelse som arbetsredskap i sjuksköterskors yrkesliv 

och att sätta patienter i fokus. Att skapa en relation är en förutsättning för att patienter 

ska få god omvårdnad, känna välbefinnande och uppnå hälsa (ibid). 

 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är fyra 

områden som ingår i International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod (Socialstyrelsen 

2005). De fyra områdena skall ligga till grund för sjuksköterskors professionella arbete. 

I det professionella arbetet ingår också att ge god vård till alla oavsett kön, ålder, kultur, 

handikapp eller sjukdom, nationalitet eller social status (ibid).  Förutom ICN:s etiska 

kod finns en utarbetad kompetensbeskrivning för arbete inom akutsjukvård (swenurse 

2010). Med det menas att ha ett personcentrerat förhållningssätt och förmedla trygghet i 

det korta mötet genom individuellt anpassad kommunikation. All omvårdnad och 
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behandling ska göras i samråd med patienter. Det ska också överensstämma med 

patienters säkerhet, värdighet och rättigheter samt patienters egna önskemål (ibid) 

 

Litteraturstudien görs för att uppmärksamma patienters upplevelser av omvårdnad på en 

akutmottagning. I en studie av Muntlin (2009) framkom det hur sjuksköterskor på en 

akutmottagning bortser från den basala omvårdnaden och koncentrerar sig mer på det 

tekniska utförandet. Djupare förståelse behövs för att som professionell sjuksköterska 

kunna bemöta varje individs behov och på så vis förbättra omvårdnaden.  

SYFTE 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad på en akutmottagning.  

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie vilken presenteras enligt Polit och Becks 

flödesschema (Polit & Beck, 2008): 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1. (Polit & Beck, 2008) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice., 

s.108.  
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Urval och datainsamling 

Avgränsningar var att studierna skulle vara skrivna på engelska, begränsade till åren 

2000-2010 samt vetenskapligt granskade, det vill säga peer-reviewed. Inklusionskriterie 

var att studierna skulle ha patientperspektiv. Exklusionskriterier var studier med 

inriktning på vårdavdelningar samt studier gjorda inom prehospital vård.  

Genomförande och analys 

De sökord som använts var patient, experience, nursing, emergency, emergency department, 

caring, triage, perspective, patient perceptions, patient satisfaction ,perception, nurse, trauma, 

emergency service, emergency care, nursing care, nurse needs, inadequate nursing, 

relationship, vilka användes i olika kombinationer. Booleska termen AND användes samt i 

vissa sökningar användes trunkering. Sökningar efter vetenskapliga studier gjordes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo och de olika sökningarna gav åtskilliga träffar. 

Sökningarna redovisas i sökschema (Bilaga 1). 

 

Inledningsvis lästes studiernas titlar och i de studier som motsvarade syftet lästes även 

abstracten. De studier vars abstract motsvarade syftet skrevs ut i fulltext och lästes av båda 

författarna. Vid första urvalet exkluderades 4 studier då de visade sig ha perspektiv som inte 

svarade mot syftet. Studierna med relevant resultat valdes ut, vilket blev totalt 13 stycken. 5 

stycken studier var kvalitativa och 8 stycken var kvantitativa. Tre studier hittades via manuell 

sökning. De 13 studierna redovisas enligt artikelöversikten (Bilaga 2). Studierna delades upp 

mellan författarna, lästes igenom och översattes. Därefter tog författarna gemensamt ut 

relevanta meningar som svarade mot syftet. Granskning av studiernas kvalité gjordes enligt 

Röda Korsets Högskolas mall (2005).  

 

Resultatet analyserades för att finna likheter och skillnader (Friberg 2006). Vid 

genomläsningen av studiernas resultat markerades materialet som svarade till studiens syfte. 

De kategorier som framkom hade likheter med innehållet i VIPS-modellen. VIPS- modellen 

används för dokumentation av omvårdnad och begreppet VIPS står för välbefinnande, 

integritet, prevention och säkerhet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 1998). Utifrån 

sökorden i VIPS omvårdnadsåtgärder sorterades sedan resultatet. Nedan beskrivs kategorierna 

och deras betydelse:  
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Medverkan: Vård av patienter ska så långt det är möjligt ske tillsammans med patienterna 

vilket beskrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Att främja patienters medverkan, 

kommunikation och interaktion är av vikt. Medverkan innebär att patienter är delaktiga i 

vården samt är medbestämmande i frågor gällande den egna vården.   

Information: Information är en omvårdnadsåtgärd av betydelse. Informationen ska både vara 

informativ samt stärka patienters ställning genom ökad kunskap. Information skall handla om 

undersökning, behandling och diagnos.  

Stöd: Vårdpersonal bör möta patienterna genom att visa intresse, respekt och förståelse för att 

skapa en professionell relation. Även att ge moraliskt stöd och kunna bedöma patientens 

situation. 

Miljön: Miljö handlar om att främja bekvämlighet och att anpassa miljön till patienternas 

behov. Miljön bör struktureras utifrån både fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv (ibid). 

Etiska överväganden  

Studierna var granskade av etisk kommitté för att på så vis säkerhetsställa att ingen 

omoralisk forskning gjorts (Forsman 1997). Författarna till studien var objektiva och 

medvetna om sina egna åsikter, vilka åsidosattes då resultatet sammanställdes.  

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de fyra identifierade teman; upplevelser av medverkan, 

upplevelser av information, upplevelser av stöd och upplevelser av miljön. De teman som 

framkom var faktorer som påverkar patienters upplevelse av omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av omvårdnad. Illustrerad av författarna 

2010.  
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Patienters upplevelser av medverkan 

Det framkom i studierna hur patienters medverkan kan upplevas. Patienter har behov av att få 

medverka i vården och upplevelsen av kommunikation, interaktion, bemötande och 

förhållningssätt har betydelse för hur delaktigheten blir. I studierna beskrev patienter hur de 

upplevde att den medicinska tekniken och medicinska åtgärder vägde tyngre än omvårdnaden.  

 

En studie (Frank; Asp & Dahlberg 2008) visade hur patienter upplevde mindre medverkan då 

de inte prioriterades av vårdpersonalen. De kände sig underlägsna och frustrerade på 

akutmottagningen då de inte fick kontakt med vårdpersonalen och kände då ingen delaktighet 

(ibid). Patienter kände sig i vägen för vårdpersonalens arbete, det gav patienter en känsla av 

avskildhet och att ses som ett objekt (Nyström; Nydén & Petersson 2002). Patienter upplevde 

mindre möjlighet till medverkan i vården då vårdpersonalen ansåg den medicinska tekniken 

ha mer betydelse än omvårdnaden av patienter (Von Essen & Sjödén 2003; Nyström et al 

2003). Liknande resultat visade en annan studie då vårdpersonal fokuserade mer på praktiska 

uppgifter och väntade på nya ordinationer från läkaren (Wiman & Wikblad 2003). 

Vårdpersonal kommunicerade endast med patienter vid medicinska åtgärder, så som att till 

exempel sätta en perifer venkateter, vilket också bidrog till att patienter upplevde minskad 

delaktighet (Frank et al 2008). Känslan av att inte vara delaktig, uppkom då relationen mellan 

patient och vårdpersonal inte etablerats. Patienter upplevde sig då vara endast en medicinsk 

diagnos (ibid).  

 

” The only contact I had with her was when she came with huge needles. Again, they do not 

observe other needs, when they come to me it´s when they have to do something to me, give 

me a jab or take me somewhere”. (Frank et al 2008, s. 17).  

 

Relationen upplevdes ha betydelse för att patienter skulle känna sig delaktiga (Von essen et al 

2003). Då en god relation skapats upplevde patienter hur de kunde prata med vårdpersonalen 

om sina problem och sin oro vilket gav dem en känsla av delaktighet (Attree 2000). 

Vårdpersonal som var engagerade och lyssnade på patienter, visade god 

kommunikationsförmåga och förståelse, vilket ingav en känsla av medverkan. Öppen 

kommunikation var av vikt för en god relation till vårdpersonalen och patienter ansåg sig då 
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vara delaktiga (ibid). Då patienter fick verbal kontakt eller ögonkontakt med vårdpersonal, 

kände de sig bekräftade, vilket ökade känslan av delaktighet (Frank et al 2008). Då kände de 

sig även bekräftade som individer och uppfattades inte vara endast en medicinsk diagnos. 

Beröring upplevdes vara bekräftande i mötet mellan patient och vårdpersonal, vilket ingav 

känslan av medbestämmande (Hawley 2000). Genom medverkan och en god relation till 

vårdpersonalen fick patienterna en känsla av respekt (Frank et al 2008). 

 

 Patienter upplevde medverkan då de behandlades med respekt och omtanke av vårpersonal 

(Göransson & Von Rosen 2009; Muntlin; Gunningberg & Carlsson 2005). Respekt för deras 

rättigheter, värdighet och privatliv upplevdes vara värdefullt och gav en känsla av medverkan 

(Attree 2000). Ökad delaktighet upplevdes då vårdpersonal var engagerad och positiv, vilket 

förstärktes då de visade vänlighet och sympati. Vårdpersonal med tålamod, medlidande och 

friskt humör beskrevs av patienter som goda, betydelsefulla och speciella människor (ibid). 

Omtänksamhet och givmildhet beskrev patienter också vara egenskaper av betydelse för 

medverkan (Baldursdottir & Jonsdottir 2002).  

 

Däremot upplevde patienter mindre medverkan då vårdpersonal var kalla, otrevliga och 

affärsmässiga (Wiman et al 2003). I en annan studie beskrev patienter också hur vårdpersonal 

lade mer fokus på sina arbetskollegor än på dem (ibid). I Attrees (2000) studie beskrev 

patienter hur de upplevde vårdpersonalen som reserverade och distanserade och de kände 

därmed minskad delaktighet. Vårdpersonalen upplevdes även ha ett opersonligt uppträdande 

men var samtidigt professionella (ibid). Patienter kände sig då ensamma, ovetande och 

ifrågasatta, vilket minskade känslan av medbestämmande (Nyström et al 2003). Patienter 

upplevde rädsla och ville inte besvära vårdpersonalen, vilket medförde mindre delaktighet och 

att de inte hade mod till att ställa frågor (Göransson et al 2009). En annan studie beskrev 

också hur patienter upplevde mindre delaktighet då personal inte förklarade vad som skulle 

ske (Nyström et al 2003). Det framkom hur patienter uppskattade att få medverka i beslut och 

val av behandling (Attree 2000). Studier beskrev hur vårdpersonalens kompetens och 

vetskapen om vad som skulle göras uppfattades vara positivt för patienter (Hawley 2000; Von 

Essen et al 2003 & Baldursdottir et al 2002). Då vårdpersonal kände till patienters känslor, 

osäkerhet och ångest över sin situation upplevde de medverkan (Frank et al 2008).  
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Patienters upplevelser av information  

Information är av betydelse för patienters upplevelse av vården. Patienters tillfredsställelse 

under besöket på en akutmottagning påverkas av om och hur informationen ges.  

 

För patienter som blev väl informerade, ökade känslan av delaktighet i vården (Frank et al 

2008). Det framkom i flera studier hur patienter ansåg information vara av betydelse i 

omvårdnaden och för upplevelsen av besöket på en akutmottagning (Attre 2000; Trasher & 

Purc-Stephenson 2007; Frank et al 2008; Von Essen et al 2003; Paavilainen, Salminen-

Tuomaala, Kurikka & Paussu 2008; Hawley 2000; Muntlin et al 2005; Byrne, Richardson, 

Brunsdon & Patel 2000; Göransson et al 2009). Patienter beskrev hur deras osäkerhet och 

rädsla minskade då de fick information om vad som skulle ske, samt orsaken till det (Hawley 

2000). Information om undersökningar och omvårdnadsinsatser kunde ge patienter en känsla 

av välbefinnande (Paavilainen et al 2008) liksom då de fick information om sitt sjukdoms- 

och hälsotillstånd (Paavilainen et al 2008; Trasher et al 2007).  

 

En annan studie visade däremot hur patienter kände sig missbelåtna då de inte fått tillräcklig 

information om sitt hälsotillstånd (Attre 2000). Patienter upplevde hur oro och ångest ökade 

om informationen de fick inte var begriplig (Hawley 2000) eller då informationen var 

bristfällig (Paavilainen et al 2008). Det framkom även i två studier hur information om 

väntetiden ansågs vara otillräcklig (Göransson et al 2009; Muntlin et al 2005). En annan 

studie beskrev att patienter upplevde motsatsen tack vare god information och förklaringar till 

eventuella förseningar (Hawley 2000). Det var också av betydelse att informationen gavs på 

ett förståeligt språk (Von Essen et al 2003).  

Patienters upplevelser av stöd 

Att vårdpersonal visar intresse och har tid för patienter, ökar patienters tillfredställelse. Då 

vårdpersonal inte uppmärksammar patienters behov av stöd, upplever patienter det som 

bristande vård.  

 

Patienter beskrev hur de kände mindre stöd från vårdpersonal då dessa inte kunde bedöma 

deras behov av hjälp (Von Essen et al 2003). De upplevde även att vårdpersonal inte ville 
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hjälpa, stötta eller guida dem (Attree 2000). Vidare beskrev patienter hur de upplevde sig vara 

en i mängden och inte få individuellt anpassad vård vilket ansågs vara brist på stöd. 

Vårdpersonal visade en otrevlig, olämplig attityd och ville inte lyssna på patienter, vilket de 

upplevde som otillräckligt stöd (ibid). I en annan studie framkom att vårdpersonalens 

likgiltighet gav patienter en känsla av att inte få tillräckligt stöd (Frank et al 2008). Patienter 

upplevde mindre stöd, kände sig utanför och osynliga då vårdpersonal inte visade dem 

uppmärksamhet (Attree 2000). Patienter upplevde ovänlighet från vårdpersonal, vilket gav 

känslan av att vara ett offer och ansågs vara brist på stöd (Wiman et al 2003).  

 

” A nurse was undressing a patient while talking to another nurse. The physician was 

simultaneously assessing the patient´s status. None of them spoke to the patient, who was 

completely conscious. When the patient was undressed, the nurse applied the probe to the 

pulsoximeter without saying a word to the patient”. (Wiman et al 2003, s. 427).  

 

En studie beskrev också hur patienter ansåg det vara av betydelse att vårdpersonal visade stöd 

genom att uppmärksamma deras behov och lyssna på dem (Von Essen et al 2003). Attree 

(2000) beskrev hur patienter uppskattade stöd från vårdpersonal som tog sig tid, var 

tillgängliga och visade omtanke. Patienter ansåg det också vara av betydelse att vårdpersonal 

hade tid för och möjlighet att besvara deras frågor (Trasher et al 2007). God vård och stöd 

upplevdes även då vårdpersonal behandlade patienter som individer och arbetade utifrån 

patientfokuserad omvårdnad (Attree 2000). Det omedelbara omhändertagandet och 

vårdpersonalens lugnande sätt vid ankomst till akutmottagningen gav patienter trygghet och 

gjorde dem avslappnade, vilket gav en känsla av stöd (Hawley 2000). I en studie av 

Göransson et al (2009) upplevdes triagering av många patienter vara positivt, de kände sig 

snabbt omhändertagna och kände då stöd från vårdpersonalen. Patienter beskrev också att det 

var av betydelse när vårdpersonalen satte dem i fokus och stöttade dem, oavsett vilken 

situation de befann sig i (Von Essen et al 2003).  
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Patienters upplevelser av miljö 

Miljön och integritet på akutmottagningen är av betydelse för hur patienter upplever besöket. 

Patienter beskrev hur de önskade avskildhet och saknade privat utrymme. Patienter upplevde 

olust då andra kunde höra dem prata om privata problem. 

 

Faktorer så som att inte kunna låsa in värdesaker, inte kunna använda telefon och en icke 

tilltalande miljö beskrev patienter som bristande vård (Muntlin et al 2005).  Arnaert & 

Schaack (2006) beskrev hur patienter upplevde miljön med brist på avskildhet under 

sjukhusvistelsen, bero på sämre tillgång till enskilda rum. Tack vare en lugn och stilla miljö 

och god information upplevde dock en del patienter inte saknaden av en privat sfär som 

påtaglig (Paavilainen et al 2008). Däremot beskrev några hur de kände obehag och 

otillfredsställelse då de pratade om sina privata problem i en öppen miljö och andra samtidigt 

kunde höra dem (ibid). Motsatsen visades i en annan studie som beskrev att patienter kunde  

prata om sina tankar och problem (Trasher et al 2007). Något patienter också ansåg påverkade 

dem var vårdpersonalens stressade arbetsmiljö (Nyström et al 2003). På grund av det och 

underbemanning upplevde patienter att vårdpersonalen hade mindre tid för dem (ibid).  

Samtidigt kunde det i en Kanadensisk studie utläsas hur patienter hade förståelse för 

vårdpersonalens arbete (Tracher et al 2007). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med totalt 13 studier som sammanställdes 

i resultatet.  Enligt Friberg (2006)  kan en litteraturstudie göras för att få en helhetssyn på ett 

speciellt område. Författarna använde sig av många olika sökord som kombinerades för att få 

ett så brett resultat som möjligt. Om färre sökord använts kunde en konsekvens vara att 

relevanta studier förbisetts.  

 

Författarna valde ut studier av både kvalitativ och kvantitativ metod för att få ett bredare 

resultat. Polit et al (2008) menar att det är av vikt att göra en sammanställning av empiriska 

studier för att få en grund till vidare studier. Forsberg & Wengström (2008) beskriver syftet 
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med kvalitativ forskning som att få en djupare förståelse för individen, medan kvantitativ 

forskning går att generalisera. Att endast använda kvantitativ forskning kan göra att 

subjektiva upplevelser förbises. Mätinstrument så som enkäter används i kvantitativa studier, 

vilket ger statistiska resultat som kan generaliseras (Forsberg et al 2008). De kvalitativa 

studierna kan ge en djupare kunskap och förståelse om deltagarnas sociala verklighet. 

Deltagarnas röst blir hörd vilket ofta gör det trovärdigt för läsaren (ibid).  

 

Röda korsets högskola granskningsmall har använts för att kvalitetsgranska studierna som 

ingår i resultatet. Forsberg et al (2008) menar att om kvalitetsbedömningar saknas är risken 

stor att felaktiga slutsatser dras av studierna.  

 

På grund av begränsade språkkunskaper valdes studier enbart på engelska, vilket kan ha gjort 

att studier relevanta för resultatet har utelämnats. Studierna delades upp mellan författarna 

och översattes därefter var för sig. Översättningen kan ha orsakat tolkningsfel vilket kunde ha 

reducerats om alla studier översatts tillsammans. Sammanställning av studiernas resultat 

gjordes av båda författarna, vilket författarna anser ökade tillförlitligheten för studien.  

 

Studierna söktes i databaser med begränsning till åren 2000-2010, för att få så aktuell 

forskning som möjligt. Dock valdes en studie från 1999 ut till resultatet, vilket författarna var 

medvetna om. Studien är publicerad år 2000 och därför kom den upp vid sökningen. 

Anledningen till att den är med i resultatet är för att den ansågs vara relevant till syftet. 

Studier från olika delar av världen användes, vilket gav ett vidare resultat. Det breda valet av 

studier kan få vårdpersonal att se omvårdnad ur ett internationellt perspektiv. Studier med 

olika åldersspann och med båda könen representerade inkluderades i studien, för att få ett 

brett resultat. En konsekvens med att inte inkludera alla åldrar och båda könen är att resultatet 

inte går att generalisera på alla grupper.  

 

I alla studier som använts till resultatet beskrivs etiska överväganden där patienters autonomi 

har vägt tungt.  Eftersom studierna är hämtade från vetenskapliga tidskrifter är de godkända 

av etisk kommitté vilket Stryhn (2007) beskriver. Deltagarna i studierna hade gett sitt 

samtycke och fått information om undersökningen, vilket de etiska kommittéerna kontrollerar 

(ibid). Eftersom alla studier är godkända av etiska kommittéer anser författarna att deltagarnas 
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självbestämmande har beaktats. Författarna har haft för avsikt att vara objektiva under 

studiens genomförande för att inte påverka resultatet.  

Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad på en akutmottagning. De 

centrala fynden författarna valt att diskutera beskrevs under kategorierna medverkan 

och information. Under medverkan framkom hur patienter ansåg att delaktighet, respekt 

och medicinsk teknik var av betydelse för omvårdnaden.  Kommunikation och 

information beskrevs under kategorin information. Författarna ansåg fynden i dessa 

kategorier vara grunden för god omvårdnad och därmed relevanta att diskutera.  

 

Patienter beskrev att de kände sig delaktiga, då vårdpersonal var engagerade och 

lyssnade på dem. Det visade på god kommunikationsförmåga och förståelse hos 

vårdpersonalen (Attree 2000). Liknande resultat beskrev Kihlgren et al (2004) i en 

studie hur patienter ansåg att vårdpersonal bör lyssna på dem, förstå deras behov och 

möta dem för att de ska känna sig delaktiga. Däremot beskrev Nyström (2002) i sin 

studie hur vårdpersonal ansåg att omvårdnaden handlade mer om praktiska sysslor än 

att förstå patienter på djupet. Det gjordes heller ingen ansträngning för att hjälpa 

patienter att hantera sina hälsoproblem och därmed kände de sig inte delaktiga i vården 

(ibid). Patienter kan känna medverkan genom empowerment, vilket Halldòrsdòttir 

(1996) beskriver i sin teori. Empowerment handlar om självbestämmande och att få 

kontroll över situationen vilket kan upplevas genom professionell omvårdnad. För att 

patienter skall uppnå självbestämmande krävs att vårdpersonal är kompetent och bryr 

sig om dem. Därmed skapas en professionell relation, vilket illustreras i en bro mellan 

patienter och vårdpersonal (ibid). Stryhn (2007) beskriver självbestämmande utifrån 

etiska principer. Vårdpersonal bör respektera patienters rätt till självbestämmande och 

det kan göras genom att patienter får göra egna val utifrån egna värden och önskemål. 

Dock kan vårdpersonal ställas inför dilemman då patienter gör val som inte 

överensstämmer med det vårdpersonalen anser. Vårdpersonalen bör då beakta principer 

om patienters värdighet, integritet och sårbarhet och handla utifrån sin professionella 

yrkesroll för att patienter ska få behålla empowerment (ibid).  Medverkan kan anses 

vara en självklarhet men studiens resultat visar på hur patienter inte alltid upplever 
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medverkan i omvårdnaden. Möjligen kan det bero på belastad personal, vilket medför 

att patienter inte vill vara till besvär. Wikström (2006) beskriver hur vårdpersonal i 

vissa fall kan behöva prioritera medicinska åtgärder före de etiska och psykosociala 

åtgärderna. Motsatsen beskrivs i kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor 

(swenurse 2010). Där framkommer hur vårdpersonal skall utgå från personcentrerat 

förhållningssätt för att identifiera symtom och inte enbart se sjukdom eller skada (ibid).  

På grund av det höga arbetstempot är det många gånger orimligt att hinna sitta ner hos 

den enskilde patienten för att samtala (Wikström 2006). Kan det vara så att 

vårdpersonalen behöver se över sina rutiner för att faktiskt kunna bemöta varje individ 

och hitta tiden. Kim (2000) beskriver utifrån patientdomänen hur sjuksköterskan kan 

förväntas låta patienten vara delaktig och utföra saker i sin egen takt. Sjuksköterskan 

kan också förväntas att inte låta fasta rutiner styra arbetet, då det kan påverka hur 

patientens egna förmågor kan bibehållas (ibid). Det kanske kan ha betydelse ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att hitta extra tid för varje individ, vilket kan göra att 

patienter känner tillit och trygghet. Det skulle kunna medföra ett tidigare tillfrisknande 

och därmed minska belastningen på vården. 

 

Öppen kommunikation beskrev patienter var av vikt för att skapa en god relation till 

vårdpersonalen (Attree 2000). Liknande resultat visade också hur patienter kände ökad 

tillfredsställelse då vårdpersonalen lyssnade på dem och tog sig tid att prata med dem 

vilket har betydelse för relationen (Wagner & Bear 2008).  I Halldórsdóttirs (1996) teori 

beskrivs mötet mellan patient och sjuksköterska som en bro. För att bron ska bildas 

krävs en öppen kommunikation. Hur patienter upplever omvårdnaden i mötet spelar 

också en central roll för om bron skapas eller inte. Vårdpersonalen bör skapa en 

personlig relation till patienter men ändå kunna hålla distans (ibid). Kim (2000) beskrev 

också hur det är av vikt med god kommunikation och kontakt för att skapa en god 

relation. Patienter beskrev hur ångest och oro ökade då informationen de fick var 

obegriplig (Hawley 2000). Vidare forskning visar hur vårdpersonal ansåg det var av vikt 

att tala tydligt och med en smula av humor för att underlätta situationen för patienter 

(Kihlgren Larsson; Nilsson & Sørlie 2004). Det blev också enklare för patienter att vara 

delaktiga i vården om de fick information om vad som skulle ske (ibid). Domänen 

patient-sjuksköterska belyser vikten av utbytet av god information mellan patient och 
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sjuksköterska, vilket ligger till grund för god omvårdnad (Kim 2000). Då 

kommunikationen inte fungerar och patienter upplever vårdpersonal som likgiltiga 

uppstår en mur vilket framgår i Halldórsdóttirs teori (1996). Hur patienter upplever 

mötet mellan sig och vårdpersonal har att göra med personalens attityder till att skapa 

en relation. Den professionella relationen har betydelse för om det bildas en bro eller 

mur, vilket avspeglas i patienters upplevelser. Skulle det möjligtvis vara så att det 

behövs vidare utbildning om hur en god relation till patienter etableras. Det kanske är så 

att det behövs ytterligare handledning och diskussionsgrupper för att belysa problem 

och gemensamt hitta lösningar.  

 

Frank et al (2008) beskrev hur patienter kände sig respekterade då en god relation till 

vårdpersonalen etablerats. En annan studie beskrev hur patienter blev tillfredsställda då 

vårdpersonal visade dem stöd, var bekymrade, empatiska och visade respekt (Wagner et al 

2008). Kihlgren et al (2004) beskrev att vårdpersonal ansåg det vara av vikt att visa patienter 

respekt och bevara deras värdighet. Sjuksköterskan kan skapa förståelse för patienters 

situation och behov genom att skaffa sig kunskap om problemet (Kim 2000). För att patienter 

ska känna sig respekterade vid det första mötet krävs frågor som bevarar patienters integritet 

(Sjöstedt; Dahlstrand; Severinsson & Lützén, 2001). För att omvårdnaden av patienter ska 

kunna fortsätta krävs en etablerad relation mellan patienter och vårdpersonal. Det är 

vårdpersonalens uppgift att få patienter och delta i relationen samt att relationen upprätthålls 

(ibid). Gustafsson (2004) beskrev utifrån Hälso- och sjukvårdslagen hur vårdpersonal bör 

sträva efter att skapa en god relation till patienter. Det framgår också hur patienter har rätt till 

integritet, kontinuitet, god vård och närhet (ibid). I en annan studie av Nyström (2002) 

framkom hur vårdpersonal som stannade till och pratade med patienter kunde få kritik från 

kollegor. Kritiken hade en negativ påverkan på kvalitén av omvårdnaden (ibid). I 

Halldórsdóttirs (1996) teori beskrevs hur vårdpersonal bör vara engagerad och involverad i 

patienter för att ge professionell omvårdnad. Genom professionell omvårdnad skapas bron 

mellan vårdpersonal och patient. Patienter upplever då välbefinnande och hälsa (ibid). 

Författarna anser respekt, engagemang och att vara involverad i patienter är av vikt för att 

skapa en god relation och därmed ge professionell omvårdnad.  
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Patienter upplevde hur vårdpersonalen fokuserade på den medicinska tekniken framför 

omvårdnaden av dem (Von Essen et al 2003; Nyström et al 2003). Nyström beskrev i 

sin bok hur vårdpersonal anser att det primära på en akutmottagning är symtomen 

patienter söker för och inte omvårdnaden (Nyström 2003). Vårdpersonal uttryckte i en 

studie att de var utbildade i akutsjukvård och därmed ingick inte att ge en god 

omvårdnad (Kihlgren et al 2004). Vårdpersonal ansåg att det inte fanns tid för 

omvårdnad och därför prioriterades det medicinska (ibid). Det framkom också i en 

annan studie hur vårdpersonal ansåg medicinska åtgärder vara väsentligare än 

omvårdnaden av patienter (Nyström 2002) .  

 

”Our patients do not need nursing care; they are just waiting for the medical 

examination”. (Nyström 2002, s. 408) 

 

Halldórsdóttir (1996) anser att vårt moderna samhälle i hög grad är inriktat på 

teknologi. Det medför ett avstånd mellan omvårdnaden och den medicinska tekniken. 

Därför behövs en kompromiss där tekniken görs mer mänsklig och kompetensen blir 

mer godhjärtad. Det är betydelsefulla utgångspunkter för professionell omvårdnad 

(ibid). Kim (2000) beskrev hur det är av vikt att se hela människan utifrån ett holistiskt 

synsätt och inte bara fokusera på att åtgärda skadan. Vårdpersonal fokuserar mer på det 

tekniska då det anses vara de mest akuta och kanske beror det på att det finns för lite 

personal. Det kan också bero på att vårdpersonalen inte har kunskap och vet därmed inte 

vikten av omvårdnaden för patienter. Kanske skulle det kunna vara så att 

vårdpersonalen saknar vilja att utveckla omvårdnaden för patienter.   
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Sammanfattningsvis beskrev Halldórsdóttir (1996) vilken betydelse den professionella 

relationen har för brobildningen mellan vårdpersonal och patienter. Skulle däremot inte 

relationen skapas, uppstår en mur dem emellan, vilket illustreras i bilden nedan.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Fritt tolkat efter Halldórsdóttirs teori ur boken Caring and uncaring Encounters in Nursing and Health 

care- Developing a Theory. s. 30. 
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SLUTSATS 
 

Att vårdas på en akutmottagning kräver engagemang av såväl vårdpersonal som patienter. 

Upplevelsen av omvårdnad beror på patienters medverkan i beslut om behandling, 

vårdpersonalens sätt att möta dem på, miljön de vistas i eller upplevelsen av information och 

stöd. Författarna anser att ett holistiskt synsätt är av vikt vid omvårdnad av patienter. Att 

kunna möta varje individ och ge den speciella omvårdnad som den personen kräver och inte 

bara fokusera på skadan, oavsett vilken avdelning eller mottagning vårdpersonal arbetar på. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver hur vårdpersonal skall arbeta utifrån 

personcentrerad vård och beakta patienters egna upplevelser av sjukdom och hälsa (ibid). Kim 

(2000) beskriver också hur sjuksköterskor ska arbeta efter en helhetssyn och då arbeta utifrån 

patientens problem och som en individ. Halldórsdóttirs teori anser författarna vara en god 

utgångspunkt i det professionella arbetet. För att patienter ska uppleva hälsa och 

välbefinnande under sjukhusvistelsen krävs att en professionell relation skapas. Om 

vårdpersonalen däremot är likgiltig skapas en mur mellan dem och patienter känner då 

missmod och rädsla.  

 

Ytterligare forskning kan behövas inom området, dock anser författarna att det redan finns 

forskning i stor utsträckning. Fokus bör ligga på kvalitativa studier då de koncentrerar sig på 

subjektiva upplevelser, vilket blir mer användbart i omvårdnaden än statistiska mätningar. 

Ökad kunskap om patienters subjektiva upplevelser behövs för att den professionella och 

individuellt anpassade omvårdnaden ska kunna ges. Kvantitativa studier anser författarna kan 

vara svåra att tyda på grund av mycket statistik, vilket skulle kunna vara en orsak till att 

vårdpersonal väljer att inte uppdatera sig på aktuell forskning. Kvalitativa studier där patienter 

får beskriva sina upplevelser av omvårdnad kan ge sjuksköterskor kunskap om hur 

omvårdnaden på akutmottagningen kan förbättras. 
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Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

101203 Cinhal Patient  and nurse and 

trauma and caring 

English, 2000-2010, peer-

reviewed, abstract 

available 

Abstract 7 Fokus på andra 

avdelningar 

Caring and uncaring 

encounters in nursing 

in an emergency 

department 

100905 

 

 

Cinhal Patient satisfaction and 

nurse and triage and 

emergency service 

English, 2000-2010, peer- 

reviewed 

 18 Svarar ej på syftet Patient experience of 

the triage encounter in 

a Swedish emergency 

department 

101203 Cinhal Experience and nursing and 

caring and patient and  

emergency department 

English, 2000-2010, peer-

reviewed 

 8 Patienter med 

cancer diagnos 

och palliativ vård. 

Patient participation in 

emergency care- A 

phenomenographic 

study based on 

patient´s lived 

experience 

100908 

 

Cinhal Nursing and patient 

satisfaction and emergency 

English, 2000-2010, 

abstract available, peer-

reviewed 

Abstract 28 Fokus på patienter 

med kroniska 

sjukdomar. 

Patient´s perceptions 

of quality of care at an 

emergency department 

and identification of 

areas for quality 

improvement 

 

101202 

Cinhal Emergency  and nurse and 

perspective 

English, 2000-2010, peer-

reviewed, abstract 

available 

Abstract 20 Bland annar 

sjuksköterskepers

pektiv.  

Nurse comforting 

strategies: Perceptions 

of emergency 

department patients 



 

 

 

101002 

Cinhal Emergency care and nursing 

care and patient* and 

experience* 

English, 2000-2010, peer-

reviewed, abstract 

available 

 20 Sjuksköterskepers

pektiv 

Cultural awareness of 

Inuit patient´s 

experiences with 

emergency nursing 

care 

 

 101202 

Pubmed Emergency department, and 

patient perceptions and 

nurse needs 

English, 2000-2010, 

abstract available, humans 

 18 Kroniska 

sjukdomar 

The importance of 

nurse caring behaviors 

as perceived by 

patients receiving care 

at an emergency 

department 

101202 Psycinfo Patient satisfaction and 

emergency department and 

care and nurse and 

relationship 

English, 2000-2011, peer-

reviewed, human 

 59 Fokus på mental 

hälsa, familj och 

sjuksköterska 

Experiences of 

counseling in the 

emergency department 

during the waiting 

period: importance of 

family participation 

 

101117 

Cinhal Emergency department* and 

patient satisfaction and 

nurse care 

English, 2000-2010, peer-

reviewed, abstract 

available 

 7 Litteratur 

översikter, telefon 

rådgivning 

Patient satisfaction 

with nurse practitioner 

care in emergency 

departments in Canada 

 

101117 

Cinhal Emergency care and nurse 

and patient satisfaction 

English, 2000-2010, peer-

reviewed, abstract 

available 

 46 Sjuksköterske 

perspektiv 

Patient satisfaction 

with emergency nurse 

practioners in A & E 

101110 Manuell sökning   Hittad i artikel 

“Patient´s 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

  Patient´s and relatives 

„experiences and 

perspectives of “good” 

and “not so good” 

quality care. 



 

 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement” 

101110 Manuell sökning   Hittad i artikel 

“Patient´s 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement” 

  The importance of 

nursing caring 

behaviors as perceived 

by Swedish hospital 

patients and nursing 

staff. 

101110 Manuell sökning   Hittad i avhandling  

“Identifying and 

improving quality 

of care at an 

emergency 

department: patient 

and healthcare 

professional 

perspectives.” 

  Being a non-urgent 

patient in an 

emergency care unit- a 

strive to maintain 

personal integrity. 
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Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 Attree M 

England 

2000 

 

 

 

 

 

Patient and 

relatives 

experiences and 

perspectives of 

”good” and ”not 

so good” quality 

care. 

Undersöka 

patienters och 

anhörigas 

upplevelser av vård 

för att kunna 

utvärdera kvalitén 

på vården. 

Intervjuer av 34 

akutpatienter och 7 

anhöriga under 4 

månader. 

Intervjuer med öppna 

frågor som bandades. 

Analysen genomfördes 

med hjälp av grounded 

theory metod. 

Deltagarna beskriver sina 

upplevelser av god och sämre 

vård. 

Väl genomarbetad 

med en tydlig 

struktur. Studien 

har en god kvalité. 

Baldursdotti

r G och 

Jonsdottier 

H 

 

Island 

2002 

 

 

 

The importance 

of nurse caring 

behaviors as 

perceived by 

patients receiving 

care at an 

emergency 

department. 

Att upptäcka vad 

patienter upplevde 

vara viktiga 

beteende hos 

sjuksköterskor på 

en akutmottagning 

för deras 

omvårdnad 

300 patienter blev 

tillfrågade varav 60,7% 

svarade. Ett 

frågeformulär med 61 

frågor användes. 

Formuläret var utarbetat 

efter Cronin and 

Harrison´s Caring 

Behaviours Assessment 

tool. 

 

Patienterna fick gradera 

sjuksköterskornas beteende 

på formuläret från 1-5. 

Medelvärde och 

standardavvikelse räknades 

ut för varje fråga. Kruskal-

Wallis one way analysis of 

variance och Mann-

whitney test användes till 

analysen.  

Visar hur patienterna upplever 

sjuksköterskans beteende både 

positivt och negativt. Visar även 

hur patienterna önskar att 

sjuksköterskor ska vara. 

En tydlig struktur, 

väl genomarbetad 

studie. Är 

godkänd av etisk 

kommitté, vilket 

ökar 

tillförlitligheten.  

 

Muntlin Å, 

Gunningber

g L och 

Carlsson M 

 

Sverige 

2005 

Patient´s 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement. 

Undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

vården på en 

akutmottagning 

samt se vad som 

kan förbättras.  

Deltagarna bestod av 99 

kvinnor och 101 män . 

Genomsnittsåldern var 

51 år.  

Ett frågeformulär för 

akutmottagningen 

innehållande 52 frågor 

användes. 

Två sjuksköterskor fick 

ansvaret för att data skulle 

samlas in och att det 

gjordes under olika 

arbetspass och veckodagar.  

Data analyserades med 

hjälp av dataprogrammet 

KUPPIT. 

Patienterna ansåg kvalitén på 

vården som ganska bra. Det 

fanns dock områden så som 

miljö och sjuksköterskans 

intresse för patienterna som de 

önskade skulle förbättras.  

Är godkänd av 

etisk kommitté, 

vilket ökar 

trovärdigheten. 

God struktur.  



 

 

Paavilainen 

E, 

Salminen-

Tuomaala 

M, Kurikka 

S och 

Paussu P 

 

Finland 

2008 

 

Experiences of 

counseling in the 

emergency 

department 

during the waiting 

period: 

importance of 

family 

participation. 

Patienternas 

upplevelser av 

rådgivning och 

information given 

av sjuksköterskor .  

Fokus var på 

väntetid och 

anhörigas 

deltagande vid 

rådgivning. 

Det var 107 patienter 

som deltog. Ett 

frågeformulär användes 

med 49 frågor, där 

patienterna fick gradera 

från 1-6. 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS. För att hitta 

statistiska skillnader 

användes Kruskal-Wallis 

test och Mann-whitney U-

test till analysen 

De flesta av patienterna var 

nöjda med rådgivningen. 

Majoriteten önskade att få ha 

med en anhörig. De som hade 

anhöriga med sig kände sig mer 

nöjda och delaktiga i sin vård. 

Välarbetad studie 

med en tydlig 

struktur. Blev 

godkänd av etisk 

kommitté. 

Arnaert A 

och Schaack 

G 

 

Canada 

2006 

Cultural 

awareness of Inuit 

patient´s 

experiences with 

emergency 

nursing care. 

Undersöka (eskimå) 

patienters 

upplevelse av 

akutsjukvård på en 

jourläkarcentral för 

att belysa 

sjuksköterskornas 

helhetssyn och hur 

de bemöter 

kulturella behov. 

 

Data samlades in på en 

akutmottagning på en 

jourläkarentral. Data fick 

de genom intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes 

med öppna frågor under 

30-60 min. Intervjuerna 

bandades. Analysen 

innebar att de jämförde 

data för att finna 

kategorier. Som sedan 

omarbetades till globala 

teman.   

Patienterna upplevde patient 

centrerad vård och var överlag 

nöjda med information och 

sjuksköterskornas färdigheter.  

Genomarbetad 

med citat som 

styrker 

trovärdigheten. 

Granskad och 

godkänd av etisk 

kommitté.  

Byrne G, 

Richardson 

M, 

Brundson J, 

och Patel A 

 

England 

2000 

Patient 

satisfaction with 

emergency nurse 

practitioners in A 

& E. 

Att undersöka hur 

tillfredsställda 

patienter med 

mindre skador 

kände sig, samt hur 

tillfredsställda de 

var med vården, 

väntetiden, 

säkerheten och 

effektiviteten på 

vården.  

Alla patienter som 

uppfyllde kriterier, som 

att de skulle ha mindre 

skador, och som besökte 

akutmottagningarna blev 

tillfrågade att delta. 

Material samlades in 

genom ett frågeformulär, 

på två akutmottagningar, 

med 17 frågor som 

utarbetats efter Touche 

Ross Tool. 

Insamlandet skedde under 

juni-juli och september-

januari. Till analysen 

användes ett Chi-square 

test för att finna skillnader 

mellan de olika sjukhusen 

och frågorna. 

 

De flesta patienterna kände sig 

tillfredsställda med besöket. Det 

fanns skillnader mellan patienter 

som träffat en sjuksköterska och 

de som träffade en läkare, fler 

var nöjda med att få träffa en 

sjuksköterska. 

Klara inklusions- 

och 

exklusionskriterier

, ganska tydlig 

struktur. Godkänd 

av etisk kommitté.  

God kvalité. 



 

 

Wiman E 

och Wikblad 

K 

 

Sverige 

2003 

Caring and 

uncaring 

encounters in 

nursing in an 

emergency 

department. 

Syftet var att belysa 

motet mellan 

skadade patienter 

och sjuksköterskor i 

ett trauma team, 

samt om teorin om 

omtanke/nonchalan

s i mötet är 

användbart i 

akutsjukvård. 

Fem episoder med 

lindrigt skadade patienter 

och med totalt 10 

sjuksköterskor 

involverade 

videoinspelades.  

Analysen gjordes i 4 steg. 

Först sågs filmerna och 

skrevs till berättelser, som 

sedan delades in i olika 

händelser. De 

klassificerades efter 

aspekter på 

omtanke/nonchalans. 

Därefter jämfördes de 

olika teman med filmerna 

för att finna likheter och 

skillnader. 

 

Sjuksköterskornas verbala/icke 

verbala kommunikation var liten 

och de stod mest för att ”vänta 

och se”. Mer fokus blev det på 

det medicinska utförandet. 

Aspekter på nonchalans och 

ointresse var störst vilket visar 

på brist att visa känslomässig 

omtanke. 

Tydlig struktur 

och godkänd av 

etisk kommitté. 

Väl genomarbetad. 

Ganska god 

kvalité. 

Hawley P 

 

Canada 

2000 

Nurse Comforting 

Strategies: 

Perceptions of 

emergency 

department 

patients. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

strategier upplever 

patienter som 

lugnande? Vilka 

slutsatser drar 

patienter av 

sjusköterskans 

lugnande insatser?  

Totalt deltog 14 frivilliga 

patienter som uppfyllde 

vissa kriterier. Data 

samlades in genom 

intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes 

vid 2 olika tillfällen. Första 

intervjun spelades in och 

skrevs sedan ut. Vid andra 

intervjun fick patienterna 

läsa utskriften och lägga 

till eller ändra. Alla 

intervjuerna delades in i 

olika avsnitt och jämfördes 

sedan för att bilda olika 

kategorier.   

 

Fann fem olika kategorier som 

patienterna upplevde. 

Omgående och kompetent 

omhändertagande, positivt 

samtal, uppmärksamma på 

fysiska obehag samt att 

involvera familjen. Under de 

olika kategorierna beskrivs 

patienternas upplevelse 

närmare. 

Tydlig struktur, 

genomarbetad och 

citat som stärker 

trovärdigheten. 

God kvalité.  

Göransson E 

och Von 

Rosen A 

 

Sverige 

2009 

Patient 

experience of the 

triage encounter 

in a Swedish 

emergency 

department. 

Identifiera 

patienters 

upplevelse av mötet 

med triage 

sjuksköterskan. 

Deltagarna var 146 

stycken. Använde ett 

frågeformulär med 23 

frågor. 

Frågeformuläret hade 

fokus på patienters 

upplevelse av mötet mellan 

patient och triage 

sjuksköterska. Upplevelse 

av information, privatliv 

och förtroende.  

Deskriptiv metod användes 

till analysen. 

Patienter upplevde att de blev 

triagerad direkt och då fick 

information om väntetiden. De 

flesta upplevde sjuksköterskan 

som kompetent vad gäller 

triage. De flesta patienter 

upplevde tillfredställelse. 

Mycket god 

kvalitet, tydlig 

struktur, 

välarbetad. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  



 

 

Frank C, 

Asp M och 

Dahlberg K 

 

Sverige 

2008 

Patient 

participation in 

emergency care- 

A 

phenomenographi

c study based on 

patient´s lived 

experience. 

 

Syftet var att 

beskriva patienters 

upplevelse av 

deltagande i sin 

vård på en akut 

mottagning. 

Totalt deltog 9 patienter 

som vårdats på 

akutmottagning. 

Insamlandet skedde 

genom intervjuer.  

Intervjuerna spelades in 

och varade i 25-90 min. 

Fenomenologin användes 

som analys metod för att 

finna likheter och 

skillnader.  

De fann 3 olika kategorier om 

som patienter ansåg som 

viktiga. Att bli bekräftad, kämpa 

för att bli involverad och få ha 

eget utrymme var de kategorier 

som beskrevs. 

God struktur, 

godkänd av etisk 

kommitté. Svårt 

att utläsa syftet.  

Von Essen L 

och Sjödén 

P-O 

 

Sverige 

2003 

The importance 

of nurse caring 

behaviors as 

perceived by 

Swedish hospital 

patients and 

nursing staff. 

Två frågor 

undersöktes. Vad 

patienter ansåg vara 

viktigt/mindre 

viktigt i 

sjuksköterskans 

handlingssätt. Vad 

sjuksköterskor 

ansåg vara 

viktigt/mindre 

viktigt för att 

patienter skulle 

känna sig 

omhändertagna. 

 

Det deltog 81 patienter 

och 105 personal på 

totalt 6 sjukhus. Data 

samlades in genom 

CARE-Q instrument.  

Statistisk analys användes 

för att jämföra patienter 

och personals poäng på 

CARE-Q skalan.  

Patienter och sjuksköterskor 

rankade vilka beteende som var 

viktiga och mindre viktiga. 

Otydligt syfte. 

Godkänd av etisk 

styrelse, dock inga 

klara etiska 

överväganden. 

Tydlig struktur.  

Trasher C 

och 

Stephenson-

Purc R 

 

Canada 

2007 

Patient 

satisfaction with 

nurse practitioner 

care in emergency 

departments in 

Canada. 

Syftet var att mäta 

hur tillfredsställda 

patienter var med 

sjuksköterskors 

vård på 

akutmottagning. 

Kartlägga utifrån en 

psykoanalytisk 

måttskala. 

Deltagarna var 114 

stycken. Data samlades 

in genom ett 

frågeformulär bestående 

av 21 punkter. 

Frågeformuläret blev 

besvarat på olika sjukhus 

av patienter som besökte 

akutmottagningen, under 

en vecka på varje sjukhus. 

Analysen gjordes genom 

att hitta viktigaste 

komponenterna som sedan 

analyserades med hjälp 

varimax rotation. 

Patienter kände sig överlag 

tillfredsställda med 

sjuksköterskor. De tog sig tid 

och lyssnade. 

God struktur och 

god kvalitet. 

Godkänd av etiskt 

råd. 



 

 

Nyström M, 

Nydén K 

och 

Petersson M 

 

Sverige 

2003 

Being a non-

urgent patient in 

an emergency 

care unit- a strive 

to maintain 

personal integrity. 

Syftet var att 

analysera och 

beskriva hur det är 

att vara en icke akut 

patient på en 

akutmottagning. 

Totalt 11 patienter 

mellan 52-88 år 

intervjuades. 

Intervjuerna varade i en 

timme och spelades in för 

att sedan skrivas om. Först 

lästes materialet för att få 

en överblick. Därefter 

jämfördes tolkningar som 

författarna gjort för att få 

en förståelse för hur det är 

att vara en icke akut 

patient.  

Patienter upplevde att ingen 

brydde sig och att 

sjuksköterskor var väldigt 

upptagna. Patienter kände sig 

som objekt och var missnöjda. 

Tydlig struktur, 

väl genomarbetad, 

lättläst. Godkänd 

av etisk kommitté. 

God kvalitet.  
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