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Sammanfattning 

Bakgrund: Människor besöker akutmottagningen vid försämrat hälsotillstånd. Patienterna omhändertas genom 

triagering beroende på patienten tillstånd. På en akutmottagning arbetar olika vårdprofessioner med varandra i 

team. Ett möte utspelar sig då patienten kommer i kontakt med vårdpersonalen. Patienten kan känna sig i en utsatt 

position då kontakt etableras med sjukvården. Patienterna uttrycker sina upplevelser i mötet och beskriver sin 

vistelse relaterat till bemötandet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara patient på 

akutmottagningen inom den somatiska vården. Metod: Studien är en kvalitativ innehållsanalys bestående av 10 

vetenskapliga artiklar. Vi använde oss utav Fribergs (2012) analysmetod. Resultat: Kommunikationens betydelse, 

väntetiden, att bli sedd, förtroendet för vårdpersonal och patientens delaktighet var faktorer som påverkade 

patientens upplevelser. Dessa kunde ge positiva eller negativa upplevelser för patienten. Kategorierna är 

oberoende av varandra och kan vara tillfredsställande även om någon av kategorierna brister. Slutsats: Studier 

visar att relevanta arbetsmodeller kan implementeras för att påverka patienternas återkommande besök genom 

förbättrat bemötande och kommunikation.   
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INLEDNING 

Till en akutmottagning kommer personer som är i behov av hjälp. Individen kan sväva 

mellan liv och död eller ha drabbats av mildare åkommor. Varje individ kan se olika ut 

och präglas av sin egen identitet, livsvärld och kulturella bakgrund. Gemensamt för alla 

individer råder att man blir behandlad med respekt för den man är och det man står för. 

Skamkänsla, ovisshet och maktlöshet är några av de upplevelser som kan drabba 

individen i mötet med vårdpersonal. 

BAKGRUND 

När en persons hälsotillstånd förändras drastiskt eller försämras kan det bli aktuellt att 

besöka en akutmottagning. På en akutmottagning passerar många olika sorters sjuka 

människor. Gemensamt för de flesta sjukhusen i Sverige är att de består av en somatisk 

akutmottagning, mottagningen är indelad i olika kliniker som är specialiserade inom 

utvalda områden. Vårdpersonalen på klinikerna består av läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Beroende på patientens sjukdomstillstånd placeras patienten till rätt 

klinik (Wikström, 2012). Ordet somatisk relateras till kroppslig vård 

(Nationalencyklopedin, 2016). Vid ankomst till en akutmottagning görs en bedömning i 

form av triage som innebär att patienter med allvarligast tillstånd prioriteras först 

(Wikström, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastslår att “Den som 

har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (2 §).  

 

Direkt när en person kommer i kontakt med hälso- och sjukvården för en skada eller 

sjukdom kommer denne att bli sedd som en patient (Österberg, 2014). Frustration, ohälsa, 

obehag eller ovisshet är något de flesta upplever när de kommer i kontakt med sjukvården 

(Wikström, 2012). Detta kan leda till att patienterna tappar förtroendet för vården och 

känner sig otrygga när de blir vårdade (Österberg, 2014). När en patient blir vårdad på en 

akutmottagning kan det bli aktuellt med vissa undersökningar. När dessa undersökningar 

utförs kan vårdpersonalen behöva komma väldigt nära in på kroppen och den personliga 

sfären. Detta kan vissa patienter uppleva som att deras autonomi hotas. Autonomin är det 

viktigaste en människa har, därför måste vårdpersonalen visa stor respekt när de vårdar 

patienten (Vetlesen, 2001; Henriksen & Vetlesen, 2000). Det förekommer även att 



patienter helt enkelt inte blir sedda som en människa i mötet utan bara som den sjukdom 

eller det problem som de har just då (Österberg, 2014). 

 

Enligt Suzie Kim (2010) kan domänen ”Mötet mellan patient och sjuksköterska” delas in 

i tre områden kontakt, kommunikation och interaktion. Med kontakt menar hon den 

fysiska kontakten som uppstår mellan vårdpersonalen och patienten. Kommunikation är 

en viktig del för att utväxla kunskap med patienten och göra denne delaktig i vården. 

Interaktion innefattar att bland annat att visa empati till patienterna. Halldorsdottir (1996) 

beskriver omvårdnadsteorin ’caring and uncaring’ som bygger på ’väggen’ och 

’bryggan’. Bryggan står för kommunikation och samhörighet som kan uppstå mellan 

patient och vårdpersonal. Väggen symboliserar de negativa upplevelserna som kan uppstå 

vid bristande kommunikation eller samhörighet. Vårdpersonalens arbetssätt är avgörande 

för om mötet blir caring eller uncaring (a.a). I mötet med patienter som har 

kommunikationssvårigheter är det viktigt att övervinna hindret och hitta ett fungerande 

sätt att kommunicera, ett exempel är genom papper och penna (Carlsson & Brämberg, 

2014). Stryhn (2007) menar att vårdpersonalen riskerar att fokusera för mycket på 

sjukdomen och detta kan då leda till brister i mötet med patienten. De ska istället ha 

patientens livsvärld och tillstånd som utgångspunkt för omvårdnaden (a.a). 

Vårdpersonalen kan upplevas som stöttande då de tar sig tid att informera patienten 

gällande frågor och problem. Detta kan leda till en känsla av bekräftelse (Trasher & Purc- 

Stephenson, 2007). Att skapa starkare band kräver därför att vårdpersonalen tar del av 

patientens upplevelser för att på bästa sätt få denne att känna sig bekräftad. Det räcker 

inte bara att behandla sjukdomen, utan vårdpersonalen behöver se patienten i sin helhet 

för att kunna bedriva bra vård (Norberg & Ternestedt, 2014). Patienterna har olika 

förväntningar på omvårdnad, kompetens och tillgänglighet från vårdpersonalen och dessa 

är nyckelfaktorer till patienternas tillfredställelse (Trasher & Purc- Stephenson, 2007). 

Som patient kan man känna sig utelämnad och uppleva att den personliga sfären hotas, 

därför är det viktigt att förstå de faktorer som kan påverka patientens upplevelser i mötet 

med vårdpersonalen.  

SYFTE 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara patient på akutmottagningen inom 

den somatiska vården.  
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METOD 

Design 

Designen som har använts är en allmän litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ 

forskning, denna ger oss en inblick i hur patienternas upplevelser ser ut i det valda ämnet. 

Detta kommer att utföras genom sammanställning av kvalitativa artiklar för att få fram 

fördjupad kunskap och förståelse inom valda ämnet (Friberg, 2012). 

Sökvägar och Urval 

Den sökmetoden som har använts är en metod Östlundh (2012) beskriver och kallar 

sökhistorik. Detta ger forskaren en möjlighet att kombinera tidigare sökta sökord och 

tekniker med varandra. Sökdatabaserna vi har använt är Cinahl Complete, PubMed och 

PsycINFO då alla tre har en sökhistoriks funktion samt är omfattande inom omvårdnad. 

I vår sökning kombinerade vi ord i fritext med ämnesord genom blocksökning i det 

booleska systemet, detta för att smalna av sökningen och få mer relevanta träffar. 

Sökorden vi har använt i fritext är: Patient, Client, Experience, Perception, Satisfaction, 

Conception, Life experience, Emergency, Emergency department, Emergency unit, 

Emergency room, Emergency service, Emergency Hospital service, Hospital service, 

Qualitative och Qualitative research. Ämnesorden i Cinahl Complete är: Emergency 

Service, Emergency patients, Patient attitudes, Patient satisfaction och Qualitative 

studies. Ämnesorden i PsycINFO är: Emergency Services, Client satisfaction, Client 

attitudes och Qualitative research. Ämnesorden i PubMed är: Patient satisfaction, 

“Emergency Service, Hospital” och Qualitative research. Vi använde oss utav trunkering 

för att få med alla böjningar på sökorden. För att begränsa vår sökning ytterligare har vi 

använt oss utav inklution- och exklutionskriterier, se tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

 Kvalitativ  

 Skriven och publicerad år 2006 – 

2016 

 Akutenhet på sjukhus 

 Patienters upplevelser 

 Peer Reviewed   

 Svenska eller Engelska  

 Vårdcentral, psykakut och barnakut 

 Patienter som är under 18 år 

 



Granskning och Analys 

Under litteratursökningen gjordes det en grovsållning av artiklarna utifrån deras abstract 

och där valdes det vilka artiklar som gick vidare till granskningen (Rosén, 2012). 

Abstracten gav tillräcklig med information om artiklarna för att veta ifall de var relevanta 

för vårt syfte. Enligt Friberg (2012) ska de artiklar som blivit utvalda granskas noggrant 

för att säkerställa studiernas kvalitet. Granskningsmallen är framtagen av Högskolan i 

Kristianstad (Blomqvist, Orrung-Wallin & Beck, 2016) (bilaga 1), detta gav tillräcklig 

information om artiklarna för att identifiera de artiklar som var lämpliga att inkludera i 

arbetet. De artiklar som inte var relevanta till syftet och kriterierna sorterades bort.  

 

Vi använde oss utav en analysmetod som Friberg (2012) beskriver. Analysmetoden följs 

i fem steg. I det första steget lästes artiklarna igenom flera gånger med fokus på 

resultatdelen för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om. Sedan granskades 

även artiklarnas etiska ställningstaganden för att se om metoden var etiskt försvarbar. I 

det andra steget identifierades nyckelfynd i varje resultatdel. Nyckelfynden bestod av 

bärande begrepp som berörde vårt syfte. I det tredje steget sorterades nyckelfynden för 

att få en schematisk översikt av materialet. I det fjärde steget användes nyckelfynden för 

att skapa preliminära kategorier och underkategorier, vilket diskuterades med handledare 

och examinator för att få feedback. Detta gjordes för att stärka kategoriernas relevans 

kopplat till syftet. Efter feedbacken ändrades våra kategorier och underkategorier för att 

tydliggöra resultatet. I det sista steget sammanställdes alla fynd i löpande text med 

relevanta referenser till artiklarna. 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på 10 vetenskapliga artiklar som har analyserats 

och bearbetats. Artiklarna är gjorda i olika länder och antalet varierar. Fyra är från 

Sverige, två från Nya Zealand, en från Australien, en från Danmark, en från USA och en 

från Kanada. Två av artiklarna innehåller både kvalitativa och kvantitativa data, i dessa 

har vi endast valt att ta del av den kvalitativa delen.  Efter bearbetning av artiklarna har 

det framkommit underkategorier och utifrån dessa skapades huvudkategorier. 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Artiklarna var godkända av olika etiska kommittéer beroende på vilket land de var gjorda 

i (Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 6 §). Vi 

använde oss utav de artiklar som vi ansåg relevanta, oberoende av om de var granskade 
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eller inte av en etisk kommitté. De artiklar som inte var granskade av en etisk kommitté 

har vi själva granskat och sett hur de etiska ställningstagandena har genomförts av tidigare 

författare. Granskningen utfördes med hjälp av en granskningsmall från högskolan 

Kristianstad (Blomqvist, Orrung-Wallin & Beck, 2016) (Bilaga 1). Enligt Kjellström 

(2012) kan ett sådant här arbete bidra till att vårdpersonalen får bättre uppfattning över 

hur de ska bemöta patienterna, eftersom brist på tid och stress kan leda till att personalen 

fokuserar på det medicinska istället för patienten. Denna studie kan användas för att ge 

vårdpersonalen en inblick i patienternas upplevelse av bemötandet. För de personer som 

inte har varit på en akutmottagning förut, kan studien uppmärksamma patienternas 

upplevelser. 

Förförståelse 

Vår förförståelse gällande akutsjukvård och hur det är att vara patient är från tidigare 

erfarenheter då man själv blivit vårdad som patient, från närståendes upplevelser, 

patienter man mött i verksamheten samt under verksamhetsförlagd utbildning. Långa 

väntetider, brist på information hos patienter, missförstånd mellan patient och 

vårdpersonal samt stor stress hos personalen är något som vi upplevt framkommit ofta.  

RESULTAT 

Resultatet bygger på 10 vetenskapliga artiklar. Fynden som framkom av analysen 

presenteras i två kategorier och fem underkategorier. Kategorierna och underkategorierna 

presenteras nedan i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 Kategorier och underkategorier. 

Faktorer som påverkar mötet för patienten på akutmottagningen 

Väntan på mötet med vårdpersonalen var en bidragande faktor som påverkade 

upplevelsen av själva mötet. Två faktorer som framkom i studierna var väntetiden och 

kommunikationens betydelse, vilket vi valde att beskriva vid respektive underkategori. 

När väntetiden var lång och brist på kommunikation uppstod, påverkades det kommande 

mötet mellan patient och vårdpersonal negativt.  

Väntan hos patienten 

Väntetiden var en av de faktorer som påverkar mötet mellan patient och vårdpersonal 

både negativt och positivt. Detta visade sig då patienterna uttryckte sina upplevelser och 

känslor vid väntan. De negativa upplevelserna kunde till exempel vara oro, rädsla, 

ensamhet, sårbarhet, frustration och en känsla av bortglömdhet. Dessa har påvisats ha en 

negativ inverkan på mötet mellan patient och vårdpersonal (Considine, Smith, Hill, 

Weiland, Gannon, Behm, Wellington & McCarthy, 2010; Jangland, Kitson & Muntlin 

Athlin, 2016; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; O’Keefe-McCarthy, McGillion, 

Nelson, Clarke, Jones, Rizza & McFetridge-Durdle, 2014; Richardson, Casey & Hider, 

2007; Liu, Milen, Yun & Walsh, 2015). 

I just sat and waited, I wasn’t very happy, I was sitting there for an hour and a 

quarter before someone saw me. The nurses did stipulate there was a long time 

for waiting, they thought the doctor was going to come and see me then they had 

Kategorier Underkategorier 

  

Faktorer som påverkar patientens upplevelser 

på akutmottagningen 

Väntan hos patienten 

Upplevelsen av kommunikation 

  

Vårdpersonalens inverkan på patientens 

upplevelser 

Att vara delaktig 

Förtroendets betydelse 

 Att bli sedd 



1 

9 

 

a changeover which then delayed it (Considine, Smith, Hill, Weiland, Gannon, 

Behm, Wellington & McCarthy, 2010, s. 66). 

Ifall patienterna upplevde väntan som kort hade det en positiv inverkan på patienternas 

upplevelse och tillfredställelse av mötet. Vid snabbt omhändertagande upplevde 

patienterna vårdpersonalen som professionell, engagerad och omtänksam. (Considine, 

Smith, Hill, Weiland, Gannon, Behm, Wellington & McCarthy, 2010; Jangland, Kitson 

& Muntlin Athlin, 2016; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; O’Keefe-McCarthy, 

McGillion, Nelson, Clarke, Jones, Rizza & McFetridge-Durdle, 2014; Richardson, Casey 

& Hider, 2007; Liu, Milen, Yun & Walsh, 2015). 

We arrived, there was a quick assessment which seemed to be necessary and 

professional, then we sat down and waited for a while. It seemed like a very short 

period of time, probably within an hour. I was happy with the service (Considine, 

Smith, Hill, Weiland, Gannon, Behm, Wellington & McCarthy, 2010, s. 66). 

Upplevelsen av kommunikation 

Patienter beskrev vikten av kommunikation med vårdpersonalen. Positiva och negativa 

aspekter uppkom för patienterna under mötet. Kommunikationen bidrog till att mötet 

mellan patient och vårdpersonal blev tillfredställande. Då kommunikation uteblev 

beskrev patienten sina upplevelser som icke tillfredställande. Patienterna beskrev att 

vardaglig kommunikation var viktigt för att uppleva en känsla av lättnad, då man hade 

mycket tankar om sin situation. Att kunna ha humor i kommunikationen beskrevs som 

viktigt för patienternas välbefinnande. Även ifall det var bristande kommunikation, 

uppskattades all kontakt med vårdpersonalen. Kommunikation innebar inte bara 

information från vårdpersonalen utan även att vårdpersonalen lyssnade och bekräftade 

patienten. Detta gav patienten känslor av delaktighet, bekvämlighet, säkerhet och 

tillfredställelse i mötet (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007; Frank, Asp & Dahlberg, 2008; 

Schultz, Qvist, Morgensen & Pedersen, 2014; Jangland, Kitson & Athlin, 2016). 

Kommunikationen var bristande då det medicinska stod i fokus, detta ledde till att 

patienten upplevde missnöje och informationsbrist. När även kommunikationen om det 

medicinska var bristande upplevde patienterna känslan av att de inte var välkomna på 

akutmottagningen. Vid kommunikationsbrist kände patienterna sig tvungna att acceptera 

situationen då de kände sig underlägsna vårdpersonalen. Detta ledde till att vid 

valmöjligheter antingen tvekade eller tyckte patienterna att det var för stora och 



omfattande beslut för dem att ta (Richardson, Casey & Hider, 2007; Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007; Schultz, Qvist, Morgensen & 

Pedersen, 2014). 

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, Asp & Dahlberg, 

2008, s. 17). 

Vårdpersonalens inverkan på patientens upplevelser 

Följande faktorer är centrala fynd för hur vårdpersonalen påverkar patienternas 

upplevelser. Faktorerna är patientdelaktighet, tillit för vårdpersonalen och att bli sedd. 

Upplevelserna kunde vara tillfredställande även ifall någon av faktorerna är bristande, 

faktorerna är oberoende av varandra.  

Delaktighetens betydelse 

Patienterna upplevde olika grader av delaktighet, detta hade både positiv och negativ 

inverkan på patienternas känslor. För att patienten skulle kunna bli delaktig behövde 

vårdpersonalen ge möjlighet för detta. Patienten behövde också vara självsäker för att på 

ett bra sätt kunna bli delaktig. Delaktighet upplevdes även indirekt då vårdpersonalen 

diskuterade patientens situation och behov i närhet med patienten. När vårdpersonalen 

visade engagemang och gav patienten bekräftelse gav detta stora möjligheter för patienten 

att bli delaktig. Ökad delaktighet för patienten ledde till hög tillfredställelse (Jangland, 

Kitson & Athlin, 2016; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007; Frank, Asp & Dahlberg, 2008; 

Schultz, Qvist, Morgensen & Pedersen, 2014). 

När det uppstår personalbrist sjunker vårdpersonalens tillgänglighet och detta leder till att 

patienterna får ännu mindre kontakt med vårdpersonalen. Minskad kontakt med 

vårdpersonalen minskar förutsättningarna för att patienterna ska bli delaktiga.  Bristande 

delaktighet upplevdes även vid informationsbrist och när patienterna hade svårt att göra 

sig hörda. Patienten upplevde att vårdpersonalen hade en högre status och inte lyssnade 

på klagomål. Den bristande delaktigheten gav patienterna känslor av frustration och 

maktlöshet (Frank, Asp & Dahlberg, 2008; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007; Schultz, 

Qvist, Morgensen & Pedersen, 2014). 
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Ordinary people who complain are regarded as something to be ignored. You have 

incredibly little chance of influencing things as a patient. You can file a complaint 

under the Health and Medical Services Act and so on and contact the public 

medical service, but on the whole they rarely listen to you as a patient (Frank, Asp 

& Dahlberg, 2008, s.18). 

Patientens förtroende för vårdpersonal 

Som patient har man förväntningar på vårdpersonalens kompetens, vilket bygger ett 

förtroende ”I surrendered myself to their competence”.  Förtroendet är viktigt i det 

fortsatta mötet med vårdpersonalen och bidrar till en upplevelse av god vård. Förtroendet 

för vårdpersonal kan ge upphov till både positiva och negativa känslor, beroende på 

vårdpersonalens agerande. När patienterna upplever att vårdpersonalen uppfyller 

förväntningarna leder detta till positiva känslor i form av komfort, tillfredställelse och ett 

gott omhändertagande. Dessa upplevelser bidrar till ett starkare förtroende för 

vårdpersonalen. Upplevelser som sårbarhet, frustration och en känsla av att bli utelämnad 

uppstår när patientens förtroende för vårdpersonalen uteblir (Moss, Nelson, Connor, 

Wensley, Eileen & Boulton, 2015; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Frank, Asp & 

Dahlberg, 2008; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 

Patienternas förväntningar på vårdpersonalen var att de förhöll sig professionellt, visade 

engagemang och fanns till hands. När vårdpersonalen upprätthöll en kontinuitet bidrog 

detta till att patienterna upplevde ökat förtroende. Kontinuiteten upprätthölls genom att 

patienten fick rådgöra med samma vårdgivare under behandlingstiden. Ökat förtroende 

hos patienterna ger en upplevelse av att integritet och värdighet respekteras, vilket skapar 

ett tillfredsställande möte (Richardson, Casey & Hider, 2007; Moss, Nelson, Connor, 

Wensley, Eileen & Boulton, 2015; Schultz, Qvist, Morgensen & Pedersen, 2014; Frank, 

Asp & Dahlberg, 2008). 

Att bli sedd 

Uppfattningen av vårdpersonalen varierar utifrån bemötandet. Detta bildar både positiva 

och negativa upplevelser hos patienterna. Vårdpersonalen beskrevs som eftertänksam, 

försiktig, lugn, lyhörd, vänlig, professionell, empatisk, engagerad och kompetent. Detta 

ledde till en god uppfattning av vårdpersonalen under mötet. Ett varmt välkomnande från 

vårdpersonalen genererade goda upplevelser hos patienten ”It’s important with a good 

start when you arrive at the ED” (Möller, Fridlund & Göransson, 2010, s. 749). När 

vårdpersonalen upplevdes som engagerad, lyhörd och snabbt agerande upplevde 



patienterna tillfredsställelse (Moss, Nelson, Connor, Wensley, Eileen & Boulton, 2015; 

Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Jangland, Kitson & Athlin, 2016; Schultz, Qvist, 

Morgensen & Pedersen, 2014; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 

I feel I was well looked after there … they were direct … asked where it hurt and 

so …It was pretty… just what I wanted … in case it was something serious … It 

was very good … took no time at all. I thought it was very professional (3) 

(Wiman, Wikblad & Idvall, 2007, s. 719). 

När patienterna upplevde svårigheter med att bli sedda utryckte de sina klagomål högljutt 

för att få uppmärksamhet från vårdpersonalen. Detta upplevdes då det fokuserades för 

mycket på det medicinska. Patienternas upplevelse av vårdpersonalen beskrevs som 

stressad och underbemannad, vilket ledde till en känsla av övergivenhet och att inte bli 

sedd (Richardson, Casey & Hider, 2007; Considine, Smith, Hill, Weiland, Gannon, 

Behm, Wellington & McCarthy, 2010; Moss, Nelson, Connor, Wensley, Eileen & 

Boulton, 2015; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Frank, Asp & Dahlberg, 2008). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vårt val att utföra en kvalitativ litteraturstudie baserade sig på att vi ville få fram 

upplevelser och fenomen i studien. Kvantitativa forskningsmetoder fokuserar på 

mätningar och statistik, vilket inte var relevant till vårt syfte. I kvalitativa studier får vi 

en bättre förståelse för hur känslor, upplevelser, förväntningar och behov från patienter 

beskrivs (Friberg, 2012; Segesten, 2012). Med hjälp av trovärdighetsbegreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet diskuterar vi kvaliteten i 

vår kvalitativa litteraturstudie (Lincoln & Guba, 1985).    

Tillförlitlighet 

För att stärka tillförlitligheten användes databaserna Cinahl Complete, PubMed och 

PsycInfo. Databaserna är relaterade till omvårdnad och är rekommenderade av högskolan 

Kristianstad att användas vid omvårdnadsforskning. Till en början gjordes en 
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pilotsökning för att undersöka ifall det fanns tillräckligt med material för att utföra vår 

studie. Vi valde att använda oss utav en kvalitativ design, eftersom syftet var att beskriva 

patientens upplevelser. Vi valde att presentera kategorierna och underkategorierna i form 

av en tabell i början av resultatet, detta för att ge enklare översikt av resultatets innehåll. 

För att ytterligare stärka tillförlitligheten visas citat från artiklarna i underkategorierna. 

Studien har blivit kritiskt granskad vid upprepande tillfällen via grupphandledningar och 

seminarier. Granskningarna har utförts utav kurskamrater, handledare och examinator för 

att stärka tillförlitligheten. Vi har även kommit fram till en del faktorer som sänker 

tillförlitligheten. Då vi har använt oss utav för stora sök-block, finns risken för att en del 

relevanta artiklar har sållats bort. Anledningen till vår form av sökning var för att få så 

relevanta träffar som möjligt gällande vårt syfte med studien. Den manuella sökningen 

uteblev då vi upplevde en mättnad efter den systematiska sökningen.  En av artiklarna 

motstrider exklusionskriterierna då en liten del av deltagarna i studien var 17 år. Vi ansåg 

att detta inte hade någon betydelse för resultatet på grund av att fynden var likartade i 

resterande artiklar.   

Verifierbarhet 

För att öka verifierbarheten beskrivs alla sökord och ämnesord utförligt för varje databas. 

Inklusions- och exklusionkriterier är tydligt beskrivna i en tabell för att få en enkel 

översikt. Hur sökningarna har utförts framkommer detaljerat i sökschemat. Titeln på de 

artiklar vi har använt i vår studie framkommer i artikelöversikten, på så sätt kan man 

enkelt identifiera dessa då man utför sökningen enligt vår metod. För att ytterligare höja 

verifierbarheten har HKR:s granskningsmall använts för att granska artiklarnas etiska 

aspekter. Nyckelfynden finns ej ordagrant beskrivna, dock kan man identifiera dessa 

utifrån kategorierna och underkategorierna.   

Pålitligheten 

För att stärka pålitligheten har fler än en författare deltagit i analysprocessen, denna studie 

utformades av två författare. Studien har även blivit kritiskt granskad av kurskamrater 

och vår förförståelse står beskriven. Förförståelsen bidrar till att författarna är medvetna 

om sin kunskap och därav kan förhålla sig textnära. Däremot har vi inte upplevt något 

överraskande eller häpnadsväckande fynd i resultatet. Vi har även varit tvungna att göra 

tolkningar då artiklarna har varit på engelska, en del begrepp som finns på engelska fann 



vi inte på svenska. Eftersom att det har varit tidsbegränsningar kan det ha påverkat resultat 

i vår studie.  

Överförbarheten 

För att höja överförbarheten har vi valt att undersöka akutmottagningar inom den 

somatiska vården. Artiklarna är från olika länder men signifikanta skillnader hittades ej. 

Primärvård, psykiatrivård och patienter under 18 år är exkluderade i studien. Patienter 

med sänkt medvetande eller svårigheter att förstå/ge medgivande är också exkluderade. 

Kategorierna kan överföras till andra vårdsammanhang eftersom vi belyser patientens 

upplevelser.    

                                                   

Resultatdiskussion 

Utifrån vårt resultat kom vi fram till tre huvudfynd som upplevdes var de mest relevanta 

till vårt syfte. Fynden belyser väntetid hos patienten, kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal i mötet och patientens delaktighet.  

Väntetid 

Snabbt omhändertagande gav patienterna upplevelsen av engagerad och omtänksam 

vårdpersonal. Därför kan upplevelser i mötet med vårdpersonal begrunda sig i andra 

faktorer än vårdpersonalens bemötande. I resultatet framkom det att väntetiden påverkar 

patienternas upplevelser inför det kommande mötet med vårdpersonalen. I artiklarna 

framkom det att väntetiden bidrog till negativa upplevelser i form av oro, ovisshet, 

frustration och en känsla av bortglömdhet. De positiva upplevelserna uppkom vid snabbt 

omhändertagande, vilket bidrog till att patienterna upplevde vårdpersonalen som 

professionella, engagerade och omtänksamma. Inglehart, Lee, Koltuniak, Morton & 

Wheaton (2016) visar i sin studie om patienters upplevelse på en tandläkarmottagning att 

upplevelsen av mötet är beroende av hur lång väntetiden är. Patienterna som 

omhändertogs snabbt på tandläkarmottagningen var mer tillfredsställda med mötet och 

upplevde vårdaren som professionell och kunnig. Resultatet i denna studie visade att när 

väntetiden var lång och vårdaren dröjde upplevde patienterna ett missnöje med vården 

och bemötandet. Lizaur-Utrilla, Martinez-Mendez, Miralles-Muñoz, Marco-Gomez & 

Lopez-Prats (2016) belyser att väntetiden inför en planerad knäledsoperation bidrog till 
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upplevelser av ångest och depression. När väntetiden var kort ledde det till en mild 

upplevelse av ångest och depression, däremot gav lång väntetid starkare upplevelser av 

ångest och depression. Oberoende av väntetidens längd bidrar det till negativa känslor i 

någon grad. Detta kan motverkas av ett professionellt och omsorgsfullt bemötande från 

vårdpersonalen. 

Kommunikation 

Patientens upplevelser kan påverkas av hur mycket kommunikation som uppstår mellan 

patient och vårdpersonal. I kommunikationen blir patienten inte bara informerad, utan 

skapar även en upplevelse av att vårdpersonalen förmedlar empati och komfort. I fynden 

ser vi att kommunikationen var en bidragande orsak till patienternas tillfredsställelse. 

Kommunikationen var även givande för patienten om den var vardaglig, eftersom det 

skapade upplevelse av lättnad och tillit. Vi såg att patienterna inte bara var ute efter 

information kring det medicinska tillståndet, utan uppskattade även kommunikation för 

att komma på andra tankar. Detta kunde även bidra till en god relation mellan patient och 

vårdpersonal. Skär & Söderberg (2012) beskriver att upplevelsen av 

kommunikationsbrist leder till att patienterna känner sig förbisedda och kränkta. 

Patienterna upplevde att deras värdighet respekterades då vårdpersonalen gav dem 

förståelig information och tog sig tid att prata vardagligt. Halldórsdóttir (1996) beskriver 

omvårdnadsteorin ’caring and uncaring’ där faktorer som kommunikation och 

samhörighet är av stor betydelse. Beroende på hur vårdpersonalen bemöter och 

informerar patienten skapas antingen ’bryggan’ eller ’väggen’. När vårdpersonalen 

skapar bryggan ger de patienterna upplevelsen av professionell omvårdnad, detta bidrar 

till en känsla av bekräftelse och egenmakt. Ifall vårdpersonalen skapar väggen ger detta 

känslor som ångest, osäkerhet, stress och minskat självförtroende. I de artiklar som vi har 

granskat har vi upptäckt koppling mellan omvårdnadsteorin ’caring and uncaring’ och 

resultatet. Faktorerna som avgör ifall patienterna känner sig bekräftade eller kränkta i 

mötet återfinns som avgörande i omvårdnadsteorin. För att öka tillfredställelsen för 

patienterna i mötet med vårdpersonalen på akutmottagningar bör vårdpersonalen vara 

medvetna om ”väggen” i omvårdnadsteorin ’caring and uncaring’. I värdegrund för 

omvårdnad av Svensk sjuksköterskeförening (Swenurse, 2016) beskriver mötet mellan 

patient och vårdpersonal som en interaktion där vårdpersonalen tar del av patientens 

livsvärld.  Med denna utgångspunkt skapas möjligheten till personcentrerad vård. Mötet 

består inte enbart utav praktiska moment och informationsutbyte, utan infattar även 



patientens bakgrund, förståelse och upplevelse (a.a). Detta kan skapa helheten för en god 

vård och upprätthålla upplevelsen av att värdighet och integritet respekteras hos 

patienten. På så sätt är det viktigt att skapa kommunikation med patienterna. 

Delaktighet 

Då vårdpersonalen visar engagemang för patienterna kan detta leda till en ökad 

upplevelse av delaktighet. När patienten upplever delaktighet kan relationen mellan 

patient och vårdpersonal stärkas, detta kan bidra till ett tillfredsställande möte för 

patienten. I resultaten får vi fram att delaktighet hos patienterna skapar starkare relationer 

med vårdpersonalen och goda upplevelser i mötet. Patienterna upplever även delaktighet 

när vårdpersonalen diskuterar patientens situation och möjligheter med andra 

professioner. Då patienterna upplevde känslor som frustration och maktlöshet var detta 

på grund av bristande delaktighet. De negativa känslorna bidrog till upplevelsen av ett 

försämrat möte. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer (2015) har utfört en 

studie på medicinavdelningar för att belysa patienternas upplevelse av delaktighet. Det 

framkom att när patienterna upplevde delaktighet stärktes relationen till vårdpersonalen. 

För att delaktighet skulle uppstå krävdes det att vårdpersonalen skulle se helheten hos 

patienten och inte endast fokusera på det medicinska, utan även ta del av patientens 

behov. Det framkom även att när vårdpersonalen arbetar patientnära och samtidigt för en 

dialog, upplever patienterna att de är delaktiga. När patienterna upplevde att de var 

delaktiga uppkom en känsla av tillfredsställelse. Enligt Levi (2013) är inte det medicinska 

den enda lösningen på patienternas upplevda besvär. Patienten kräver även respekt och 

lyhördhet kring sin upplevelse och livssituation. Sandman & Kjellström (2013) beskriver 

att närhetsetik handlar om att vårdpersonalen ska förbise sina förutfattade meningar och 

handla grundläggande i mötet med patienten. Agerandet skall ske utifrån patientens 

behov vare sig det är fysiskt eller psykiskt (a.a). Åsikter och värderingar kan se olika ut 

beroende på bakgrund och livssituation. Visat engagemang från vårdpersonalen kan ge 

möjlighet till delaktighet för patienten. Med detta förhållningssätt skapas 

förutsättningarna för ett möte där patientens integritet och värdighet upprätthålls.  

SLUTSATS 

Fynden som framkommit ur vår studie visar på att väntetid, kommunikation och 

delaktighet är nyckelfaktorer som kan påverka patienternas upplevelser på 
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akutmottagningen. Väntetid är det personer upplever först när de kommer i kontakt med 

akutmottagningen, långa väntetider bidrar till att negativa känslor så som oro, ovisshet 

och frustration. Bristande kommunikation gav upphov till negativa känslor hos patienten, 

däremot kunde goda upplevelser av kommunikation ge en känsla av delaktighet. 

Patienterna upplevde god delaktighet när vårdpersonalen visade engagemang och 

bekräftade patienten. När det uppstod personalbrist eller för hög arbetsbelastning sjönk 

vårdpersonalens kontakt med patienterna vilket ledde till minskad kommunikation, 

utebliven delaktighet och förlängda väntetider.  

 I en studie utarbetad av Persson, Jakobsson & Ekman (2014) framkom det att ifall de 

återkommande besöken minskar, kommer arbetsbelastningen för vårdpersonalen också 

att minska. De återkommande besöken kunde bero på bristande information om sin 

problematik och en upplevelse av att inte bli tagen på allvar.  

Utifrån vårt resultat kan man utarbeta en arbetsmodell för att tillgodose patienternas 

behov och på så sätt minska de återkommande besöken. Ifall man utarbetar en effektiv 

arbetsmodell kommer det att uppstå samhällsekonomiska vinster då onödiga 

återkommande besök minskar. Vidare forskning hade varit nödvändig för att ytterligare 

förbättra patienternas upplevelser på akutmottagningen. 
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Bilaga 1, Granskningsmall 

 
Mall för granskning av KVALITATIVA studier  

1. Författare, titel, land och publikations år   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om 

dem? 

b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger 

titeln om vad studien kommer att handla 

om? 

c. I vilket land genomfördes studien? 

d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till 

svenska? 

b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade 

i bakgrunden? 

b. Finns det en problematisering tidigt i 

bakgrunden? En problematisering är ett stycke 

där forskarna ger sina motiv till varför denna 

studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området 

beskriven? Vad handlar denna forskning om? 

Någon forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt 

begrepp i bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt 

begrepp som hade passat att ta med i 

bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample 

and Datacollection) 
 

a. Vilken typ av urval användes? Använd det 

vetenskapliga begreppet. 

b. Hur många personer ingick i studien?  

c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 

d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 

e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) 

genomfördes studien? 

f. Vilka var inklusions- respektive 

exklusionskriterierna? 

g. Vilken slags datainsamling användes? Använd 

det vetenskapliga begreppet. 

 

5. Metoden – Genomförande och analys 

(Procedure and Analysis) 
 

a. Vem rekryterade deltagarna?  
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b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick 

forskarna rent praktiskt tillväga vid 

datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter? 

c. Vilka frågor ställdes? 

d. Vilket slags kvalitativ analys användes? 

Vetenskapligt begrepp. 

e. Vem/vilka genomförde analysen? 

f. Redovisas forskarnas förförståelse? 

g. Hur gick analysen till? 

h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns 

forskningsetiskt tillstånd? 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten 

(kategorier & subkategorier alt. teman & 

subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive 

interpretation) 
 

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin 

diskussion? 

b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för 

forskarna in i diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer 

(Conclusion, clinical implications) 
 

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 

b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden 

föreslås? 

c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) 

(Credibility)? 

b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) 

(Dependability)? 

c. Hur bedömer du studiens pålitlighet d) 

(Confirmability)? 

d. Hur bedömer du studiens överförbarhet b) 

(Transferability)? 

 



Bilaga 2, Sökschema  

Datum Databas Sökni

ng nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, 

NOT) 

Begränsnin

gar/databa

sfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, 

fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

2016-09-23 Cinahl 

Complete 

1 Patient* OR Client* 
 

Fritext 1,258,607 

 

  

 Cinahl 

Complete 

 

2 Experience* OR 

Perception* OR 

Satisfaction* OR 

Conception* OR “Life 

experience*” 

 Fritext 388,031 

 

  

 Cinahl 

Complete 

 

3 Emergency* OR 

“Emergency 

department*” OR 

“Emergency unit*” OR 

“Emergency room*” OR 

 Fritext 124,126 
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“Emergency service*” 

OR “Emergency Hospital 

service*” OR “Hospital 

service*” 

 Cinahl 

Complete 

4 Qualitative* OR 

"Qualitative research*" 

 
Fritext 101,334   

 Cinahl 

Complete 

5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

 Fritext 760   

 Cinahl 

Complete 

6 (MH "Emergency 

Service") 

 CINAHL 

Headings 

34,726   

 Cinahl 

Complete 

7 (MH "Emergency 

Patients") 

 CINAHL 

Headings 

5,576 
  

 Cinahl 

Complete 

8 (MH "Patient 

Satisfaction") 

 CINAHL 

Headings 

38,948   

 Cinahl 

Complete 

9 (MH "Patient Attitudes")  CINAHL 

Headings 

29,587   



 Cinahl 

Complete 

10 (MH "Qualitative 

Studies") 

 CINAHL 

Headings 

71,344   

 Cinahl 

Complete 

11 (((S6 OR S7) AND (S8 

OR S9))) AND (S10) 

 CINAHL 

Headings 

90   

 Cinahl 

Complete 

12 S5 AND S11  Fritext 76   

2016-09-27 Cinahl 

Complete 

13 S12 2000-2016 

Engelska 

Vuxna 19+ 

Fritext 38 38 5 

2016-09-26 PsycINFO 1 Patient* OR Client*  Fritext 716,538   

 PsycINFO 2 Experience* OR 

Perception* OR 

Satisfaction* OR 

Conception* OR “Life 

experience*” 

 Fritext 1,012,717   

 PsycINFO 3 Emergency* OR 

Emergency department* 

OR Emergency unit* OR 

 Fritext 114,213   
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Emergency room* OR 

Emergency service* OR 

Emergency Hospital 

service* OR Hospital 

service* 

 PsycINFO 4 Qualitative* OR 

"Qualitative research*" 

 Fritext 228,226   

 PsycINFO 5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

 Fritext 2,903   

2016-09-27 PsycINFO 6 SU.EXACT("Emergency 

Services") 

 Thesaurus 6,669   

 PsycINFO 7 SU.EXACT("Client 

Satisfaction") 

 Thesaurus 4,757   

 PsycINFO 8 SU.EXACT("Client 

Attitudes") 

 Thesaurus 14,888   

 PsycINFO 9 SU.EXACT("Qualitative 

Research") 

 Thesaurus 8,415   



 PsycINFO 10 S6 AND (S7 OR S8) 

AND S9 

 Fritext 2   

 PsycINFO 11 S6 AND (S7 OR S8)  Fritext 143   

 PsycINFO 12 S5 AND S11  Fritext 27 27 1 

2016-09-27 PubMed 1 Patient OR Client  Fritext 5,639,582   

 PubMed 2 Experience OR 

Perception OR 

Satisfaction OR 

Conception OR “Life 

experience” 

 Fritext 1,155,185   

 PubMed 3 Emergency OR 

“Emergency department” 

OR “Emergency unit” 

OR “Emergency room” 

OR “Emergency service” 

 Fritext 299,959   
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OR “Emergency Hospital 

service” OR “Hospital 

service” 

 PubMed 4 Qualitative OR 

"Qualitative research" 

 Fritext 168,220   

 PubMed 5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

 Fritext 690   

 PubMed 6 Patient Satisfaction  MESH-term 101,448   

 PubMed 7 Emergency Service, 

Hospital 

 MESH-term 66,561   

 PubMed 8 Qualitative Research  MESH-term 114,897   

 PubMed 9 S6 AND S7 AND S8  Fritext 92   

 PubMed 10 S5 AND S9  Fritext 88   

 PubMed 11 S10 2000-2016 

19+ 

Engelska 

Fritext 57 57 4 

 

 



Bilaga 3, Artikelöversikt      

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Considine, J., Smith, R., 

Hill, K., Weiland, T., 

Gannon, J., Behm, C., 

Wellington, P., & 

McCarthy, S. 

Older peoples’ experience 

of accessing emergency 

care. 

Australien, 2010. 

 

 

Syftet var att 

belysa äldre 

patienters 

upplevelse av 

akutsjukvård på 

en 

akutmottagning. 

Strategiskt urval. 10 

patienter från varje 

mottagning: The 

Northern Hospital, 

St Vincent's 

Hospital and 

Bendigo Hospital. 

Skulle vara 65+ och 

kunna ge sitt 

samtyckte att delta. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Först gjordes observationer. 

Intervjuerna gjordes några 

dagar upp till en vecka efter 

observationen. Frågorna 

följde en mall. 3 personer 

intervjuade som hade 

erfarenhet i omvårdnad eller 

som akutsjuksköterska.  

Deskriptiv statistik. 

Analyserades utav två 

personer som inte var med i 

observation och intervjuer.   

Upplevelser kring 

väntetid. Frustration 

upplevdes under 

väntan. Stressad 

personal som inte 

hade tid. Goda 

upplevelser i mötet 

med vården då 

väntetiden var kort. 

Tillförlitlighet: Höjer då intervjuer utfördes. 

Höjs då syftet var att undersöka upplevelser 

hos äldre på akutmottagning. Framkommer 

bra djupa citat. Höjs då två av forskarna som 

ej deltagit i datasamlingen utfört analysen. 

Sänks då en av kategorierna tar upp saker 

utanför syftet.  

Överförbarhet: Sänks då studien är utförd på 

3 sjukhus i Australien. Abstraktionsnivån är 

lagom på kategorierna.  

Vertifierbarhet: Sjunker då datainsamlingen 

inte är detaljerat beskriven. Intervjufrågorna 

förekommer ej. Höjs då analysen är 

beskriven. 

Pålitlighet: Sänks då forskarna har 

akutsjukvård i sin bakgrund vilket kan har 

påverkat studien. Höjs då fler än 2 forskare 

deltog i studien. 

Frank, C., Asp, M., & 

Dahlberg, K. 

Patient participation in 

emergency care - a 

phenomenographic study 

based on patients' lived 

experience. 

Sverige, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

patienternas 

olika kvalitativa 

uppfattningar 

om patientens 

delaktighet i sin 

vård på en 

akutmottagning. 

Urvalsmetoden som 

användes var ett 

strategiskt urval. 

Inklusionskriteriern

a var att kunna 

prata ett språk som 

den som intervjuade 

kunde förstå. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Intervjuerna varade 

mellan 25 och 90 

minuter. 

Intervjuerna genomfördes av en 

av författarna i form av en 

dialog. öppna frågor användes. 

Intervjun spelades in och 

transkriberad därefter ord för 

ord. Intervjuerna varade mellan 

25–90 minuter.  

Det transkriberade materialet 

granskades noga flera gånger 

för att bilda bekantskap med 

materialet och därav kunna 

bilda textnära meningsenheter. 

Dessa meningsenheter 

jämfördes och bildade 

preleminära kategorier. 

Patienterna 

upplevde att de 

hade svårt att bli 

involverade i sin 

vård, de hade till 

och med problem 

att bli uppfattade 

som mer än bara 

deras nuvarande 

tillstånd. En del 

patienter upplevde 

raka motsatsen och 

därav fick en bra 

upplevelse av 

vårdtiden. 

Tillförlitlighet: Höjs då citaten visar att 

intervjuerna har varit djupa samt att de är 

relevanta till syftet. Stärks ytterligare då 

studien är relevant för syftet. 

Verifierbarhet: Höjes då genomförandet 

av intervjuerna och analysen är bra 

beskrivna. 

Pålitlighet: sänks då det inte finns någon 

förförståelse beskriven. Den höjs då det 

har varit mer än en författare delaktig vid 

analysen. 

Överförbarhet: Sänks då kategoriernas 

abstraktionsnivå är för hög. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Jangland, E., Kitson, A., 

& Muntlin Athlin, Å. 

Patients with acute 

abdominal pain describe 

their experiences of 

fundamental care across 

the acute care episode: a 

multi-stage qualitative 

case study. 

Sverige, 2016. 

Att beskriva hur 

patienter med 

akut buksmärta 

beskriver sina 

upplevelser av 

basal vård vid 

akut 

vårdtillfälle. 

Strategiskt urval med 

varierande kön, ålder 

och tillstånd vid 

mottagandet. 

Universitetssjukhus i 

Sverige där 5 personer 

deltog. 

Inklusionskriterier: 

Ålder 18+, 

svensktalande, mentalt 

frisk och medicinsk 

stabil. Djupt 

reflekterande 

intervjuer. Patienterna 

intervjuades en och en. 

Fick bestämma var de 

ville bli intervjuade. 

Patienterna intervjuades i början av 
inkommandet, under tiden och vid 

utskrivning. En patient intervjuades bara 

två gånger. Totalt skapades 14 intervjuer. 

Varade 10–50 minuter. Första forskaren 

och en magister student utförde 

intervjuerna. Frågorna berörde kontinuitet 
och deltagande. Uppmanades beskriva 

upplevelsen under det akuta 

omhändertagandet. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades av en sekreterare 

och den första forskaren.  
Analyserades deduktiv genom kvalitativ 

innehållsanalys. I första steget analyserade 

den första forskaren det transkriberade för 
att få en översikt av materialet. Här 

fokuserades patienternas röster och 

upplevelser. Upplevelserna delades in i 
kategorier. Första och sista forskaren var 

delaktiga i analysen. Materialet 

bearbetades av samtliga forskare. 

Akut buksmärta är en av 

de vanligaste orsakerna 

till akutbesök. 5 

patienter beskrev sina 

upplevelser i mötet med 

vårdpersonal på 

akutmottagning.  

Komfort, korrekt och 

tidig information, val, 

värdighet och relation 

till vårdpersonal var 

grundläggande vid 

omhändertagandet 

Tillförlitlighet: Höjer då syftet var att 

belysa upplevelserna, en bra metod 

för detta är intervjuer. Höjs då alla 

deltagare hade buksmärtor, men sänks 

eftersom deltagarnas buksmärtor 

berodde på problem med gallblåsan. 

Då gäller det endast för denna 

gruppen. Sänks då frågorna ej 

framgår. Tillförlitligheten höjs då 

analysen är beskriven utförligt. Sänks 

då inga citat finns med i resultatet, 

mer en tolkning av forskarna.  

Överförbarhet: Låg abstraktionsnivå 

på kategorierna. Överförbarheten är 

låg då studien är utförd på en 

akutmottagning i Sverige.  

Vertifierbarhet: Sjunker då 

intervjufrågorna ej är beskrivna. Höjs 

då tillvägagångssättet är beskrivet.  

Pålitlighet: Ökar då det var tre 

forskare. Sänks då en förförståelse ej 

beskrivs eller kan tolkas. 

Liu, S., Milne, L., Yun, 

B., & Walsh, K. 

The boarding experience 

from the patient 

perspective: the wait. 

USA, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

erfarenheterna 

att vara boarder 

från patienternas 

perspektiv 

Urvalsmetoden som 

användes var ett 

bekvämlighetsurval. Alla 

boarder patienter var 

inkluderade. Patienter 

som var för sjuka, ansågs 

vara opassande av 

vårdpersonalen och 

patienter som inte pratade 

engelska var exkluderade. 

Datainsamlingen skedde 

genom semistruktuerade 

intervjuer. 

Intervjuer genomfördes av författarna, 

dessa spelades också in. Intervjuerna 

var semistruktuerade och bestod av 

åtta öppna huvudfrågor. Dessa frågor 

följdes upp med följdfrågor för att få 

fram ytterligare detaljer. Intervjuerna 

varade mellan 10 – 20 minuter. Två 

av författarna lästa genom resultatet 

och diskuterade fram likheter och 

kategorier. De två resterande 

författare identifierade koder i 

transkriberingen och genom detta 

kom fram till kategorier. De olika 

kategorierna sammanfördes sedan till 

resultatet. 

I resultatet framkom det 

att under väntetiden 

uppstod det oftast 

informationsbrist. 

Frustration var vanligt 

vid väntan. Patienterna 

upplevde 

kommunikationsbrist 

nästan hela tiden. 

Tillförlitlighet: Denne stärks då 

resultatet svarar på syftet, det finns 

relevanta citat, urvalet var relevant för 

syftet. Verifierbarhet: Stärks av att 

intervjufrågorna finns tydligt 

beskrivna samt att genomförandet är 

bra beskriver. Pålitligheten sänks då 

ingen förförståelse finns beskriven. 

Den höjs då alla fyra författare har 

deltagit i studien. Överförbarhet: 

Sänks då kategorierna är dåligt 

beskrivna och de som är beskrivna 

har väldigt hög abstraktionsnivå. Höjs 

då urvalet matchar syftet bra. 



Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Moss, C., Nelson, K., 

Connor, M., Wensley, C., 

McKinlay, E., & Boulton, 

A. 

Patient experience in the 

emergency department: 

inconsistencies in the ethic 

and duty of care. 

Nya Zealand, 2015. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter, som 

varit på 

akutmottagning 

flera tillfällen, 

upplever 

vårdpersonalens 

omsorgsetik och 

omsorgplikt på 

akutmottagning. 

Strategiskt urval 

Undersökningen 

gjordes på tre 

akutmottagningar på 

Nya Zealand. För att 

delta var man tvungen 

att ha besökt en av 

mottagningarna minst 6 

gånger under 12 

månader. 34 deltagare, 

17–77 år. 23 män och 

11 kvinnor. 

Inklusionskriterier: Att 

senaste besöket var på 

grund av kroniska 

andningsbesvär eller 

psykisk ohälsa. 

 En sköterska gjorde lista på 

aktuella deltagare som sedan 

ringdes upp för att tillfrågas om 

deltagande. Intervjuades en och 

en med semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Tematisk och Torontos 

mall. 

Resultatet 

presenteras i fyra 

kategorier. 

Deltagarnas 

upplevelser kring 

förtroende, respekt, 

värdighet och 

mänsklighet kring 

vårdandet 

Tillförlitlighet: Höjs då intervjuer 

utfördes för datainsamling. Sänks då 

deltagarna ej var lämpligast för syftet. 

Höjs då deltagarnas svar redovisas. Höjs 

då detaljerad analys beskrivs och 

refereras. Höjs delvis då en del av 

resultatet stämts av med deltagarna.  

Överförbarhet: Sänks då studien är 

gjord på 3 sjukhus på Nya Zealand. Hög 

abstraktionsnivå på kategorierna.  

Vertifierbarhet: Hög då metoden är 

noggrant beskriven. Låg då intervjuerna 

ej framkommer. Höjs då analysmetoden 

beskrivs i tabell.  

Pålitlighet: Höjs då två har genomfört 

analysen. Sjunker då redovisning kring 

förförståelse eller bakgrund ej beskrivs. 

Möller, M., Fridlund, B., 

& Göransson, K. 

Patients' conceptions of 

the triage encounter at the 

Emergency Department. 

Sverige, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

patientens 

upplevelse i 

triagen på en 

akutmottagning 

Bekvämlighetsurval. 20 

deltagare, hälften 

kvinnor. Ålder 21–86. 

Inklusionskriterier: 

Vuxna patienter, 

patienter som besökt 

akutmottagningen 

mellan 09:00-21:00 och 

inte hade några 

problem med svenskan.  

Semistrukturerade 

intervjuer med ledande 

frågor. 

En av forskarna valde ut de 

patienter som uppfyllde 

inkl.krit. Forskaren kollade så 

att patienten var i skick för att 

utföra deltagandet. Intervjuerna 

gjordes på triagemottagningen. 

Blev intervjuade i ca 30 minuter 

var för sig. Intervjuerna 

spelades in. Stora frågan: Hur 

upplevde du mötet med 

triagemottagningen? Vidare 

frågor ställde: Kan du vara mer 

specifik? Vad menar du med det 

här? Kan du förklara det här lite 

mer? Fenomenologisk analys 

enligt Dahlgren & Fallsberg. 

Resultatet delas in i 5 

kategorier, som 

beskriver patientens 

upplevelse av mötet 

med 

triagemottagningen. 

(1) Beskriver 

patientens ovisshet och 

rädsla inför mötet. (2) 

Uppfattning i mötet 

med vårdpersonalen. 

(3) Omhändertagandet 

och verksamhetens 

utförande. (4) Brist på 

information. (5) 

Fysiska miljön 

Tillförlitlighet: Höjer då intervjuer gjordes 

för insamling av data. Data i form av egna 

upplevelser. Höjer då 5 pilotintervjuer 

gjordes. Fenomenografisk forskningsansats 

enligt Dahlberg & Fallsberg användes för att 

få fram kvalitativa data.   

Överförbarhet: Sänks, då studien är gjord på 

ett sjukhus i södra Sverige.  

Verifierbarhet: Låg då det beskriv hur 

metoden genomfördes, men ej ordagrant. 

Höjer då analysen är beskriven steg för steg i 

tabell.  

Pålitlighet: Höjer då 3 forskare deltog. Sänks 

då förförståelse ej är beskriven. Sänker då 

intervjuerna skapades av forskarna. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

O’Keefe-McCarthy, S., 

McGillion, M., Nelson, S., 

Clarke, S., Jones, J., 

Rizza, S., & McFetridge-

Durdle, J. 

Acute coronary syndrome 

pain and anxiety in a rural 

emergency department: 

Patient and nurse 

perspectives. 

Canada, 2014. 

 

 

Det primära syftet 

var att undersöka 

erfarenheterna av 

akut 

koronarsyndrom 

smärta och ångest 

på landsbygdens 

akutmottagningar. 

Det sekundära 

syftet var att 

belysa 

prioriteringar och 

hinder vid 

bedömning och 

hantering av akut 

koronarsyndrom 

smärta och ångest. 

Urvalet bestod av ett 

strategiskt urval. 

Inklutionskriterierna ha 

varit inlagd på en 

akutmottagning på 

landsbygden för 

kronarsyndrom de 

senaste sex månaderna, 

nylig diagnos av CATH 

för att konfirmera en 

diagnos av 

kronarsyndrom, 

förmågan att läsa, prata 

och förstå engelska. 

Datainsamlingen skedde 

genom fokusgrupper som 

varade mellan 45–90 

minuter. 

Fokusgrupperna skedde 

med öppna frågor. Dessa 

spelades in samt att man 

skrev ned 

fältanteckningar. Innan 

varje fokusgrupp så 

fyllde deltagarna i ett 

demografiskt 

frågeformulär. Det var 

två författare närvarande 

vid varje fokusgrupp. 

Intervjuerna och 

fältanteckningarna 

transkriberades utav en 

inhyrd transkribent. Efter 

detta utfördes en 

tematisk dataanalys. 

Beskriver att väntetiden 

bidrar till känslor som 

osäkerhet, ångest och 

rädsla. När 

arbetsbelastningen 

ökade för 

vårdpersonalen 

upplevde patienterna att 

de blev nedprioriterade 

och i vissa fall 

bortglömda. 

Tillförlitlighet: Studien svarar utförligt 

på syftet vilket höjer tillförlitligheten. 

Höjs då citaten har ett bra djup.  

Verifierbarhet: Höjs då de öppna 

frågorna finns med som bilaga. Höjs 

ytterligare då genomförandet och 

analysen är noggrant beskrivna.  

Pålitlighet: Höjs då en utomstående har 

transkriberat materialet samt att fler än 

en författare har varit delaktig i 

analysen.  

Överförbarhet: Höjs då kategorierna och 

underkategorierna bildar en bra 

abstraktionsnivå. Höjs ytterligare av att 

Urvalet är relevant för studiens syfte. 

Richardson, S., Casey, M., 

& Hider, P. 

Following the patient 

journey: older persons' 

experiences of emergency 

departments and 

discharge. 

Nya Zealand, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var 

att undersöka 

upplevelsen hos 

äldre (80+) på en 

akutmottagning. 

Strategiskt. 13 deltagare, 

7 kvinnor & 6 män. 

Ålder: 80–102. 

Intervjuerna vara 20-45 

minuter.  

Inklusionskriterier: 80 år 

eller äldre.     

Exklutionskriterier: Icke 

engelskt talande, 

kognitivt nedsatt eller för 

sjuka för att delta.  

Semi-strukturerade 

intervjuer, öppna frågor 

med ledande punkter. 

Erbjöds bli intervjuade 

privat eller bredvid säng. 

Intervjuerna spelades in 

av personalen och 

samlades in av forskarna 

i slutet, transkriberades 

och analyserades av 

forskarna. Kvalitativ 

innehållsanalys. Teman 

från intervjuerna 

fastställdes genom 

tidigare teoretiska 

kunskaper. 

Fyra fynd: tillit, 

acceptans, avveckling 

och respekt. Patienter 

skapade tillit för 

vårdpersonal för att 

bevara sin värdighet, 

privata sfär och 

förtroende. Man var 

motvillig att bestrida 

omhändertagandet och 

skapade en acceptans 

för tillvaron. 

Tillförlitlighet: Sänker då studien är en 

blandning av kval. och kvant. Höjer då målet 

var att nå upplevelserna kring 

akutmottagning, utformades 

semistrukturerade intervjuer. Sänker då 

endast deltagare 80+ är med. Tematisk 

analys, där svaren delades in i kategorier. 

Sänks då kategorierna är för abstrakt.  

Överförbarhet: Låg då studien utfördes på 3 

sjukhus på Nya Zealand och bara över 80+.  

Vertifierbarhet: Sänker då 

tillvägagångssättet ej är beskrivet noggrant 

och intervjuerna ej är beskrivna.  

Pålitlighet: Höjer då flera forskare var 

delaktiga. Sänks då analysen ej beskrivs. 

Sänks då författarna motsäger sig resultatets 

svar. 



Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Schultz, H., Qvist, N., 

Mogensen, CB., & 

Pedersen, BD. 

Perspectives of patients 

with acute abdominal pain 

in an emergency 

department observation 

unit and a surgical 

assessment unit: a 

prospective comparative 

study. 

Danmark, 2015. 

 

 

 

Att undersöka 

patientens 

perspektiv när 

de blev inlagda 

för akuta 

buksmärtor till 

en 

akutmottagnin

g jämfört med 

deras 

perspektiv när 

de blev inlagda 

på en kirurgisk 

bedömnings 

enhet. 

Urvalsmetoden som 

användes var randomiserat 

urval. Inklusionskriterierna 

var akut buksmärta, minst 18 

år, kunna parata danska. 

Exklusionskriterierna var 

patienter med psykiska 

sjukdomar, sänkt kognitiv 

funktion. Datainsamling 

utfördes genom observation 

vi sidan om patienten och 

genom intervjuer med öppna 

frågor. 

Analysen skedde genom att 

fältanteckningarna och de 

transkriberade intervjuerna 

fördes in i datasystemet 

NVivo®. Analysen skedde i 

tre steg. Första steget var 

naiv läsning, det andra 

steget var strukturerad 

analys där man 

strukturerade upp texten 

efter meningsenheter. Det 

tredje steget var kritisk 

tolkning och diskussion. 

Det första steget utfördes 

flera gånger. 

Skillnaderna som uppkommer 

mellan akutmottagningen och 

den kirurgiska var att 

patienterna upplevde bra 

informationsutbyte från 

personalen på 

akutmottagningen. På den 

kirurgiska upplevde 

patienterna en 

informationsbrist. Patienterna 

upplevde även en brist av 

information om t.ex vart 

toaletterna var, detta 

upplevades på båda 

avdelningarna. 

Tillförlitlighet: Stärks då det finns 

citat som är relevanta mot syftet.  

Verifierbarhet: sänks då 

intervjufrågorna inte finns tydligt 

beskrivna. Sänks ytterligare då man 

ej kan vet hur datasystemet fungerar. 

Höjs då analysen är tydligt beskriven. 

Pålitlighet: sänks då ingen 

förförståelse finns beskriven. Sänks 

ytterligare då man ej vet ifall mer än 

en av författarna deltagit i analysen. 

Överförbarhet: sänks då 

kategoriernas abstraktionsnivå är för 

höga. 

Wiman, E., Wikblad, K., 

& Idvall, E. 

Trauma patients' 

encounters with the team 

in the emergency 

department--a qualitative 

study. 

Sverige, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

traumapatiente

rs 

uppfattningar 

om mötet med 

ett 

traumateam. 

Urvalet som utfördes var ett 

lämplighetsurval på ett universitets 
sjukhus och ett centralt sjukhus i 

Sverige. Inklutionskriterierna var att 

deltagarna kunde prata svenska, 
vara över 18 år och ha varit med om 

en hög energis olycka som 

motsvarar ett fordon som kraschar 

med en initial hastighet under 

80km/h, kastas ur ett fordon vid 

krasch, bli påkörd av en bil/cykel, 
motorcykel krasch eller fallskador 

orsakade av hästar. 

Datainsamlingen skedde genom att 
alla möjliga deltagare fick ett brev 

1–3 veckor efter skadan inträffade 

där de tillfrågades deltagande i 
studien. Det utfördes 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna varade 30–65 minuter. 

Intervjuerna utfördes som 

semistrukturerade. 
Analysen av materialet skedde i 

fyra steg, det första steget var 

att transkribera intervjuerna. 
Materialet lästes genom 

flertalet gånger för att sätta sig 

in i materialet, man reducerade 

ned materialet till huvuddelarna 

av berättelserna. Steg två 

innebar att man identifierade 
meningsenheter och avgränsade 

dessa. Det tredje steget bestod 

utav att identifiera 
komponenter i texten, Slutligen 

jämförde man aspekterna och 

deras komponenter med 
berättelserna för att få ut 

kategorier. 

Fynden som upptäcktes var 

kategorierna ”Knowing how”, 

”Communication” och 

”Involvement”. Knowing how 

var upplevelserna som 

patienterna fick utav 

traumateamets kunskap, ifall 

de vissta vad de gjorde eller 

ifall de ingav osäkerhet. 

Communication var indelat i 

undergrupper så som 

formalitet, avledande och 

humoristisk. Involvement var 

en viktig del både fysiskt och 

psykiskt. Att patienterna blev 

delaktiga i sin vård gav 

många positiva känslor 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarar på syftet. Höjs då relevanta 

citat har blivit beskrivna.  

Verifierbarhet: Höjs då analysen är 

noggrant beskriven. Det höjs 

ytterligare då genomförandet är 

noggrant beskriven.  

Pålitlighet: Höjs då fler än en har 

deltagit i analysen. Sänks då det ej 

finns någon förförståelse beskriven. 

Överförbarhet: Sänks då kategorierna 

har för hög abstraktionsnivå. Höjs då 

urvalet är relevant för syftet och 

därav går att överföra till liknande 

situationer. 

 


