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Sammanfattning 
Bakgrund: Vid ett akut insjuknande vänder sig patienter till akutmottagningar för att få hjälp. På senare 

år har väntetiderna på Sveriges akutmottagningar ökat och prioriteringen av patienter har försämrats. 

Information från sjuksköterskor är viktig och brister den kan känslor såsom oro uppkomma hos patienter. 

Sjuksköterskor bör därför arbeta personcentrerat för att minimera patienters negativa erfarenheter.  

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara patient på en akutmottagning.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativa (n=13) och kvantitativa (n=1) har gjorts. De empiriska studierna 

eftersöktes i databaserna Cinahl Complete, Pubmed samt Psycinfo med publicering mellan årtalen 2012-

2021. HKRs granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier användes under granskningen och 

analysprocessen inspirerades från Graneheim och Lundman. Etiska överväganden och etiskt 

godkännande har eftersökts i de empiriska studierna.  

Resultat: Patienters erfarenheter påvisade att de tvingats vänta lång tid på akutmottagningar. Förmedlad 

information från sjuksköterskor upplevdes bristfällig och i behov av förbättring. Det uppkom mycket 

känslor hos patienter, de kände sig oroliga och sårbara. Miljön på akutmottagningar ansågs vara 

opersonlig och stressfylld.  

Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades trovärdighetsbegreppen utifrån Lincoln och Guba: 

tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. De kvantitativa begreppen diskuterades utifrån 

Shadish: Intern validitet, extern validitet, statistisk validitet samt reliabilitet. I resultatdiskussionen 

diskuterades de fyra fynden Väntan, Vikten av information, Känslor och Miljön på akutmottagningar, med 

koppling till ett samhällsperspektiv, Orlandos Interaktionsteori och etiskt förhållningssätt samt förslag på 

förbättringsarbete. 

Slutsats: Akutmottagandet kunde förbättras enligt patienter. Sjuksköterskor var en central del av besöket 

och god kompetens behövs för att ge information och tillgodose patienters behov.  
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Inledning 

Dagens hälsosystem står inför flertalet utmaningar att göra hälso- och sjukvården mer 

personcentrerad, där patienters erfarenheter har en stor betydelse för framtida förbättring. 

En akutmottagning kan vara den första erfarenheten patienter får av sjukvården och 

omvårdnaden som ges. För att patienters erfarenheter av vård ska förbättras krävs bland 

annat tidig upptäckt och snabbt handlande vid akuta situationer (World Health 

Organization [WHO], 2015). Genom att få en inblick i patienters erfarenheter av 

sjukvården leder det till en större personcentrering och på så vis också till bättre vård för 

enskilda patienter (Vårdanalys, 2018b). Det är därför av vikt att uppmärksamma 

patientperspektivet och hur deras erfarenheter av akutsjukvården är för att kunna göra 

framtida förbättringar (Socialstyrelsen, 2012).  

Bakgrund 

De patienter som har störst behov av vård ska få sin vård prioriterad (Hälso-och 

sjukvårdslag, [HSL] 2017). Ett snabbt, allvarligt och akut insjuknande skulle då ge förtur 

till vård. Att bli akut sjuk innebär en skada, ett tillstånd eller en sjukdom som uppkommer 

hastigt och på så vis kräver behandling snarast möjligt (Socialstyrelsen, 2020). En 

akutmottagning är en sjukhusenhet dit de som är i behov av akutsjukvård ofta vänder sig. 

Den som är akut sjuk får den vård och omsorg som är aktuell för det enskilda fallet. Det 

kan innebära behandling inom både det medicinska samt det kirurgiska området, då dessa 

områden är vanliga på en akutmottagning. Det är däremot svårt att avgränsa de områden 

en akutmottagning tar sig an, då det inte finns en exakt beskrivning om vad som ingår i 

uppdraget för enheten. En akutmottagning skiljer sig åt beroende på var i landet den finns 

och hur många patienter som besöker den (Vårdanalys, 2018a). Caspari et al. (2011) 

beskriver hur miljön påverkar välbefinnandet och menar att miljön bör vara avslappnad 

och välkomnande för patienter. Upplevs miljön harmonisk och med trevlig atmosfär, samt 

med bra ljusinsläpp blir upplevelsen mer positiv. Högt ljud i form av buller och starka 

lukter bör undvikas. Hur akutmottagningar skiljer sig åt samt hur de är utformade kan 
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bland annat påverka hur lång väntetiden blir för den som är akut sjuk innan bedömning 

och behandling.   

Väntetiderna ökar för patienter runt om på Sveriges akutmottagningar jämfört med 

tidigare (Socialstyrelsen, 2020). Även tiden som patienter befinner sig på landets 

akutmottagningar ökar och prioritering av patienter har försämrats (Socialstyrelsen, 

2012). De som har längst väntetid är äldre personer över 80 år samt kvinnor, som i regel 

har längre besök på akutmottagningar än män. Samtidigt har antalet besök på 

akutmottagningar minskat jämfört med tidigare (Socialstyrelsen, 2020). När den 

medicinska bedömningen görs av ett vårdteam där bland annat sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare ingår kallas det för teamtriage. Teamtriage leder till att färre 

patienter lämnar en akutmottagning utan att ha blivit bedömda (Oredsson et al., 2011).   

Behovet av omvårdnad är allomfattande och att tillgodose det är sjuksköterskors 

huvudansvar. Sjuksköterskor bör visa professionella värderingar såsom respekt, 

lyhördhet och pålitlighet gentemot patienter. Noggrann, tillfredsställande vård och 

information om omvårdnaden bör ges till patienter som är i behov av omsorg 

(International Council of Nurses [ICN], 2012). Patientlagen kräver att patienter har rätt 

till information gällande sin egen hälsa, vilka undersökningar och behandlingar som kan 

erbjudas och inom vilken tid patienter beräknas få vård. Lagen bygger främst på de 

skyldigheter sjuksköterskor har gentemot patienter. Det är viktigt att sjuksköterskor har 

kunskapen att ge information på ett sätt som patienter kan ta till sig och samtidigt 

försäkrar sig om att patienter förstått innebörden av informationen. Stor vikt ska läggas 

vid att patienter känner sig trygga, säkra och delaktiga i sin vård (Patientlag, 2014). En 

bra kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är viktig för att minimera 

missuppfattningar eller feltolkningar (HSL, 2017). Känner patienter sig orättvist 

behandlade eller inte får den vård som de anser sig ha rätt till kan Inspektionen för Vård 

och Omsorg (IVO, 2021) kontaktas. IVOs granskning bör leda till att vården blir mer 

säker, att lagar följs samt att kvaliteten på vården som ges är god. Svensk 

SjuksköterskeFörening (2017b) menar också på att det är viktigt att skapa en tillitsfull 

relation mellan sjuksköterskor och patienter och vara lyhörd till de behov patienter har. 

Sjuksköterskor ska hjälpa patienter att uppnå hälsa, vara stöttande, inge förtroende och 
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bekräfta patienters känslor. Sjuksköterskor bör även arbeta utifrån personcentrerad 

omvårdnad, vilket är ett tillvägagångssätt för att ge en mer holistisk omsorg. För att 

balansen mellan sjuksköterskor och patienter ska bli mer symmetrisk behövs samarbete 

parterna emellan samt en känsla av jämvikt i relationen. Marshall et al. (2012) beskriver 

att få patienter förstår innebörden eller har hört begreppet personcentrerad vård. När 

patienter ombads redovisa vad de ansåg var personcentrerad vård, ansåg de att 

kommunikation och deltagande i den egna vården var något önskvärt. Att patienter 

synliggjordes samt att sjuksköterskor såg förbi sjukdom och visade ett intresse för 

människan bakom var också av vikt. McCance et al. (2011) beskriver dock svårigheten 

med att överföra personcentrerad vård från teori till praktik. Patienters återkoppling är 

således viktig för sjuksköterskors reflektion och fortsatta lärande i bemötandet gentemot 

framtida patienter. Orlando (1961) uppmärksammade genom sin interaktionsteori att 

sjuksköterskor bör utgå från patienters behov för att minimera risken för 

missuppfattningar. Interaktionsteorin beskriver hur sjuksköterskor inte ska anta att den 

egna tolkningen av patienter är den rätta, utan att först ha frågat om tolkningen stämmer. 

Interaktionsteorin beskriver samspelet mellan parterna och det omedvetna som sker när 

två personer möts, såsom mötet mellan patient och sjuksköterska. Vid mötet tillges 

intryck i form av hörsel, känsel och lukt. Intrycken från sinnesorganen väcker tankar som 

i sin tur väcker känslor. Slutligen utlöses ett handlande från både patienters och 

sjuksköterskors sida. För att undvika en felaktig tolkning av patienter och deras situation 

bör därför sjuksköterskor berätta om den tolkade uppfattningen, för att se om det 

överensstämmer med patienters. Reflektionen som sker när sjuksköterskor visar sin 

tolkning för patienter påvisar en medvetenhet om handlingarna som utförs. På så vis blir 

det ett gott samspel i mötet mellan sjuksköterskor och patienter (Gaudet & Howett, 2018).  

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara patient på en akutmottagning. 
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Metod 

Design 

Studien som genomfördes var en litteraturstudie, vilket kan innefatta både kvalitativa och 

kvantitativa studier (Segesten, 2017b). En litteraturstudie innebär en sammanställning av 

olika studier som analyserats och därefter presenteras grundligt. Med hjälp av en 

litteraturstudie kan kunskap som tidigare framkommit i andra studier sammanfatta olika 

forskningsområden. 

Sökvägar och Urval 

För att söka material till litteraturstudiens resultat valdes sökord utifrån litteraturstudiens 

syfte ut som sedan översattes till engelska. Därefter letades synonymer upp för att få ett 

bredare sökresultat. Alla sökord och synonymer antecknades på ett arbetsdokument 

tillsammans med syftet för att få en god överblick. Östlundh (2017) skriver om vikten att 

ta fram många synonymer innan sökningen påbörjas, för att sedan kunna fokusera på 

olika söktekniker. En pilotsökning genomfördes innan den slutgiltiga litteratursökningen. 

Litteraturstudien genomfördes med hjälp av databaserna Cinahl Complete, Pubmed samt 

Psycinfo. Även manuella sökningar genomfördes som resulterade i två studier. Studierna 

söktes fram i olika empiriska studiers referenslistor. Enligt Segesten (2017a) var 

kvalitetssäkringen i betaldatabaser högre än det som går att få tag på via den fria webben, 

då studier i betaldatabaser noggrant väljs ut och granskas.  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var empiriska studier med akutmottagning som 

kontext, utgick från ett patientperspektiv samt beskrev deras erfarenheter. 

Exklusionskriterier var ett närståendeperspektiv och studier om barn under 17 år. I 

databasen Cinahl Complete användes begränsningarna peer reviewed, engelskspråkig 

samt publiceringsdatum mellan årtalen 2012 - 2021. Cinahl Headings ämnesordlista 

användes, där ämnesord som inriktar sig på termer inom vårdområdet finns (Karolinska 

Institutet, 2020). Därefter användes en blocksökning med fyra block, varav det första 

blocket innehöll ämnesordet emergency service och sökordet emergency department. 

Andra blocket bestod av ämnesordet emergency patient samt sökordet patient. Det tredje 
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blocket bestod av ämnesordet emergency care och sökorden nursing care och nursing. 

Det fjärde och sista blocket saknade ämnesord och därför användes endast sökorden 

patient experience, patient perception och patient perspective. Östlundh (2017) skriver 

att vid sökning på ämnesord och sökord ska trunkering* och frassökning användas. 

Trunkering* innebär att sökorden får olika böjningar och sökningen blir då bredare. 

Frassökning innebär att sökningen ska innefatta alla ord som skrivs i en och samma fras. 

När ämnesord och sökord ingick i samma blocksökning användes de booleska 

sökningarna OR och när alla blocken sammanfogades till en sökning användes AND, se 

bilaga 1.  

I databasen Pubmed användes engelskspråkig och publiceringsår mellan 2016 - 2021 som 

begränsningar. MeSH termer användes, där ämnesord fanns rangordnade och översatta 

till både svenska och engelska. Ämnesorden användes sedan i databasen Pubmed 

(Karolinska Institutet, 2020). Titel/abstrakt användes och totalt fyra blocksökningar 

utfördes. Första blocket bestod av MeSH termer till emergency service, hospital och 

Titel/abstrakt användes till emergency department och emergency room.  Det andra 

blocket bestod av MeSH termer patients och Titel/abstrakt av patient och det tredje 

blocket bestod av MeSH termer emergency nursing och Titel/abstrakt emergency care. 

Det fjärde och sista blocket saknade MeSH termer och bestod därför endast av 

Titel/Abstrakt och ordet var experience. När MeSH termer och Titel/Abstrakt ingick i 

samma blocksökning användes de booleska sökningarna OR och därefter sammanfogades 

alla blocksökningar med AND (Östlundh, 2017), se bilaga 1. 

Slutligen användes databasen Psycinfo. Begränsningarna var engelskspråkig, vuxna 

personer över 18 år, peer reviewed och publiceringsår mellan 2012 - 

2021.  Tesaurus användes, där ämnesord fanns rangordnade. Dessa ämnesord användes 

sedan i databasen Psycinfo. Även vanliga sökord användes och totalt fyra blocksökningar 

utfördes. Första blocket bestod av ämnesordet emergency service och sökorden 

emergency department, emergency room och emergency unit.  Det andra blocket bestod 

av ämnesordet patients och sökorden patient, emergency patient och care recipient. Det 

tredje blocket bestod av ämnesordet nursing och sökorden emergency nursing, emergency 

care och caregiving. Det fjärde och sista blocket saknade ämnesord och bestod därför 
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endast av sökorden experience, perception och perspective. När ämnesord och sökord 

ingick i samma blocksökning användes de booleska sökningarna OR och därefter 

sammanfogades alla blocksökningar med AND (Östlundh, 2017), se bilaga 1. 

För att finna empiriska studier lästes titlarna noggrant. Urvalet av titlar gjordes med hjälp 

av att se vilka sökord som ingick i titeln samt hur sambandet mellan de olika sökorden 

och dess meningsuppbyggnad var. Studier som passade in på syftet valdes sedan ut för 

att studeras mer ingående och då lästes abstrakt. Karlsson (2017) skriver att det är en god 

idé att läsa abstrakt för att se om studien är passande för det som eftersöks. Därefter kunde 

vissa sållas bort då de inte genererade något till syftet. De kvarvarande studierna lästes 

sedan mer ingående, därefter gjordes ännu ett urval där resultat som var lämpliga för 

litteraturstudien behölls. Sökningen från Cinahl Complete kom att resultera i 84 studier, 

av de hade 23 studier passande titlar. Av de 23 studierna hade 10 studier lämpliga 

abstrakt. Efter att ha läst resultaten kunde 6 empiriska studier användas till 

litteraturstudies resultat, varav 2 av de empiriska studierna var dubbletter till varandra. 

Sökningen från Pubmed kom att resultera i 152 studier, av dessa hade 20 studier passande 

titlar. Av de 20 studierna hade 12 studier lämpliga abstrakt. Efter att ha läst resultaten 

kunde 5 empiriska studier användas till litteraturstudies resultat. Sökningen från Psycinfo 

kom att resultera i 178 studier, av dessa hade 13 studier passande titlar. Av de 13 studierna 

hade 7 studier lämpliga abstrakt. Efter att ha läst resultaten kunde 3 empiriska studier 

användas till litteraturstudies resultat. 

Granskning och Analys 

Granskningen påbörjades genom att de utvalda (n=14) empiriska studierna studerades 

samtidigt som anteckningar gjordes. För att sammanställa granskningen användes 

Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa (Blomqvist et al., 2016) och 

kvantitativa (Beck et al., 2021) studier. Forsberg och Wengström (2016) skriver att vid 

granskning av studier behövs ett kritiskt förhållningssätt, såsom ifall de utvalda empiriska 

studierna svarar på syftet eller vilka kunskapsteoretiska perspektiv som studierna utgår 

ifrån. Det är även viktigt att ta ställning till om de granskade studierna ökar förståelsen 
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för litteraturstudien. Totalt inkluderades 14 empiriska studier som presenteras i bilaga 2. 

En empirisk studie var kvantitativ och resterande empiriska studier kvalitativa. 

De empiriska studiernas resultat analyserades av båda författarna till litteraturstudien med 

inspiration från Graneheim och Lundman (2004). För att få med all information rörde sig 

författarna fram och tillbaka i texten under analysens gång och texterna lästes flertalet 

gånger. Meningsenheter plockades ut från de empiriska studiernas resultat och 

abstraherades för att behålla information som endast svarar på syftet till litteraturstudien. 

Därefter kunde koder utformas i olika färgsättningar beroende på innehåll för att få en 

struktur på analysarbetet. De koder som överensstämde med varandra sammanfogades 

till en. Meningsenheterna komprimerades till en textnära beskrivning som sedan tolkades 

av båda författarna för att få fram den underliggande betydelsen i texten. Därefter 

abstraherades meningsenheterna in i olika subteman. Subteman namngavs efter 

meningsenheternas innehåll som det sedan skapades teman utifrån, se tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt under analysen. 

Meningsenheter 

Komprimerade 

meningsenheter. 

Textnära 

beskrivning.  

Komprimerade 

meningsenheter. 

Tolkning av 

underliggande 

betydelse. 

Subtema Tema 

Att det heter väntrum 

innan man blir inskriven 

som patient på 

akutmottagningen var 

missvisande då det inte 

var där man fick sitta 

och vänta, det fick man 

göra när man väl var 
inne på 

akutmottagningen.  

Patienter tyckte 

att namnet 

väntrum var 

missvisande då 

de fick vänta 

längre när de väl 

hade tagits in på 

en 

akutmottagning.  

Det var inte i 

väntrummet 

patienter fick 

vänta utan det 

var istället inne 

på en 

akutmottagning. 

Väntan 

utifrån 
patienters 

perspektiv 

 

Att vara patient 
på en 

akutmottagning  

Det fanns olika typer av 

väntan, väntan på en 

läkare, väntan på 

provsvar och väntan på 

att få en säng eller ett 

rum.  

Patienter 

upplever olika 

väntan. Väntan 

på läkare, 

provsvar, en säng 

& ett rum.  

Patienter 

upplevde att 

allting tar tid.  
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Etiska överväganden 

Inom etiken finns det fyra olika principer som sjuksköterskor bör efterfölja i sitt arbete. 

Den första principen är Göra gott-principen vilket innebär att patienters medicinska och 

mänskliga behov ska uppfyllas i den mån det går. Den andra principen är Inte skada-

principen med innebörden att patienter inte ska komma till skada samt att onödiga risker 

ska undvikas. Den tredje principen är Autonomiprincipen vilket innebär att patienter har 

rätt till att ta egna beslut gällande sin vård. Av den orsaken behöver de bli informerade 

och ha möjligheten att kunna tacka nej till behandlingar. Den fjärde och sista principen 

är Rättviseprincipen med innebörden att patienter ska behandlas lika (Socialstyrelsen, 

2015b). Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) är det viktigt att även studier som utförs 

är etiska. För att en studie ska vara etisk är det viktigt att den är av betydelse och belyser 

frågor som är väsentliga för omvärlden. Kvaliteten på studien måste vara vetenskaplig 

och det etiska tänket måste hela tiden följa med under studiens gång. De empiriska studier 

vars resultat inkluderats i litteraturstudien hade etiskt godkännande eller etiska 

överväganden. För att vara säker på om de empiriska studierna genomgått en etisk 

prövning och fått ett etiskt godkännande eftersöktes rubrik om det i texten. Därefter lästes 

texten under rubriken igenom för att uppmärksamma om ett etiskt godkännande fanns 

och vem som godkänt det. Fanns det inte ett etiskt godkännande genomsöktes de 

empiriska studierna efter etiska begrepp. De etiska övervägningar som gjorts i 

litteraturstudien var att deltagarna enligt Helsingforsdeklarationen (2018) i de granskade 

studierna godkänt sin medverkan och blivit informerade om vad studien innebar. 

Förförståelse  

Förförståelsen är de kunskaper och fördomar som finns hos författarna redan innan 

litteraturstudien påbörjas (Lincoln & Guba, 1985). Författarnas erfarenhet av en 

akutmottagning är utifrån ett patientperspektiv och de känslor som uppkommit vid ett 

sådant besök är bland annat osäkerhet, rädsla och oro. Känslor som gör att tiden kan gå 

väldigt långsamt. Att se andra patienter som sökt vård efter en själv, som får hjälp före, 

kan kännas frustrerande och irriterande. Erfarenheter av att inte synas och höras som 

patient har upplevts av båda författarna vilket gör besöket på en akutmottagning 
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påfrestande. Det är svårt att veta vem som ska kontaktas vid uppkomst av frågor och 

många gånger upplevs informationen som bristfällig och frånvarande. Att dessutom sitta 

flera timmar för att det ska bli ens tur gör att nervositeten stiger och tröttheten tränger på. 

När sjuksköterskor väl tar hand om en som patient minskar de negativa känslorna och 

omhändertagandet blir mer personligt och personcentrerat. Det finns någon att fråga och 

anförtro sig till. Författarna har med andra ord fått erfara både negativa och positiva 

erfarenheter från akutmottagningar. Dock upplevs de negativa erfarenheterna väga tyngre 

och kan påverka inställningen vid ett framtida besök på en akutmottagning. 

Resultat 

Resultatet utgörs av 13 kvalitativa studier och 1 kvantitativ studie. Studiernas kontext 

utgår från akutmottagningar. De valda empiriska studierna (n=14) utfördes i flera olika 

världsdelar och länder, däribland två från Sverige och tre från Australien, samt en 

empirisk studie var från respektive land: Belgien, Brasilien, Danmark, England, Iran, 

Irland, Korea, Nya Zeeland samt USA. Totalt ingick 2649 patienter i studierna. Studierna 

som valdes ut hade ett patientperspektiv som beskrev erfarenheter av att vara patient på 

en akutmottagning. Några studier omfattade även sjuksköterskors och närståendes 

perspektiv, vilket inte inkluderas i litteraturstudien.  

I resultatet framkom två olika teman: Att vara patient på akutmottagning och Patienters 

erfarenheter av sjuksköterskor. Det framkom även sju subtema: Väntan utifrån patienters 

perspektiv, Patienters mänskliga behov, Patienters erfarenheter av den fysiska miljön på 

akutmottagningar, Uppkomst av känslor hos patienter, Sjuksköterskors fokus på den 

fysiska kroppen, Patienters uppfattning om sjuksköterskor och Patienters möte med 

triagesjuksköterskor. Citat som tillämpats i studien är representativa, se tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt teman, subteman & citat 

Tema Subtema Citat 

Att vara patient på 

akutmottagning 
Väntan utifrån patienters 

perspektiv  

“The staff went to-and-fro in the corridors. I 

waited for hours but nobody came to me” 
(Olofsson et al., 2012, s. 210). 

  Patienters mänskliga behov “At 9 o'clock I pressed the alarm. I had not eaten 

since 12 o'clock. I needed something for my 

diabetes” (Olofsson et al., 2012, s. 210). 

  Patienters erfarenheter av 

den fysiska miljön på 

akutmottagningar 

“What strikes me most, when you lie down 

everything is striking: little papers on the floor, 

streaks. You see it much more than you`d notice 

otherwise, just because you have nothing else to 

do” (Annemans et al., 2018, s. 142).  

  Uppkomst av känslor hos 

patienter  

 “Here, no one really cares about you. It's harsh, 

but true, I felt utterly abandoned and supportless” 
(Hassankhani et al., 2019, s.6).  

Patienters 

erfarenheter av 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskors fokus på 

den fysiska kroppen 
 

  

 “I experienced it as not feeling being involved at 

all, it was mostly about taking as many blood 

samples as possible to get the job done and that 

was all” (Elmqvist et al., 2012, s. 2612).  

  Patienters uppfattning om 

sjuksköterskor  

“I think there are not enough nurses there. 

Everyone is being good trying to do their best, but 

if there are not enough people (staff) there it is a 

bit hard” (Stein-Parbury et al., 2015, s. 480). 

  Patienters möte med 

triagesjuksköterskor 
“She was calm and sensible. I didn't feel any 

stress at all“ (Olofsson et al., 2012, s. 209).  

Att vara patient på akutmottagning  

I resultatet framkom patienters syn på utformning av akutmottagningar och hur detta 

påverkar hur det är att vara patient på en akutmottagning. Det innefattade mycket väntan 

som kunde vara påfrestande för patienter. Patienter beskrev att deras mänskliga behov 

kom i andra hand och de fick själva be om mat, vatten och smärtlindring. Under deras 

besök uppmärksammade de miljön på akutmottagningar mer än vad de kanske vanligtvis 

hade gjort då de inte hade någonting att göra. Det var slitet och högljutt, med mycket 

patienter och personal. Besöket gav även uppkomst till många känslor, såsom oro och 

rädsla. Vissa kände sig även väldigt sårbara på en akutmottagning.  
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Väntan utifrån patienters perspektiv 

De patienter som spenderade längre tid på akutmottagningar var inte lika nöjda som de 

patienter som spenderade kortare tid där (p=0,032) (Son & Yom, 2017). Patienter beskrev 

en lång väntetid på akutmottagningar, där de inte visste vad eller vem de väntade på 

(Swancutt et al., 2017). Väntrummet innan inskrivningen upplevdes vilseledande då det 

inte var där väntandet pågick. Väntan skedde i stället inne på akutmottagningar där den 

slutade när patienter fick komma in till ett undersökningsrum (Annemans et al., 2018; 

Kilaru et al., 2016; Schultz et al., 2013). Akutmottagningar beskrevs som en plats där 

tiden inte används särskilt effektivt med ständigt tillkommande väntetider. Patienter 

väntade på undersökningar och bedömning, läkarkontakt och medicinska uppdateringar, 

provsvar och smärtstillande, att få tillgång till en säng eller att komma till en avdelning 

(Kilaru et al., 2016; Olofsson et al., 2012; Philip et al., 2018 Schultz et al., 2013; 

Swallmeh et al., 2018; Swancutt et al., 2017). Patienter visste inte vad eller vem de 

väntade på. Väntetider var som längst under första timmen av besöket, innan patienterna 

blev bedömda. Efter två till fyra timmar började väntetider minska i förhållande till när 

patienter fick behandling eller blev utskrivna (Swancutt et al., 2017). Ju längre tid 

patienter spenderade på akutmottagningar, desto mer missnöjda blev de. Under motsatta 

omständigheter blev de mer nöjda när de var där kortare tid (Kilaru et al., 2016). Det 

upplevdes som minst fördelaktigt med långa väntetider under den senare delen av dagen 

(Swancutt et al., 2017). Patienter kunde känna sig förbisedda och förvånades över att 

andra patienter blev bedömda innan, även om de kom till en akutmottagning senare. Att 

få tillgång till tidningar eller att titta på TV hade gjort väntandet lättare att hantera 

(Annemans et al., 2018; Olofsson et al., 2012). Patienter låg beredda och lyssnade 

uppmärksamt efter sjuksköterskor och när fotsteg hördes uppkom hopp om att få ett slut 

på den långa väntan. Hoppet försvann dock när de hörde stegen försvinna bort och 

väntandet fortsatte (Annemans et al., 2018; Elmqvist et al., 2012). 

När patienter inte var akut sjuka var de medvetna om att de var tvungna att vänta, men de 

hade inte förväntat sig en oviss väntan. Osäkerheten över att inte veta hur lång väntetiden 

var upplevdes som ansträngande, inte väntandet i sig (Elmqvist et al., 2012; Kilaru et al, 

2016; Swallmeh et al., 2018). Vissa patienter kunde tolerera väntan då de hade en 
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förståelse för den, medan andra ansåg att väntetider var frustrerande (Philip et al., 2018; 

Swallmeh et al., 2018). “The staff went to-and-fro in the corridors. I waited for hours but 

nobody came to me” (Olofsson et al., 2012, s. 210). Patienter var mer förstående för 

väntetider när de uppmärksammade sjuksköterskors stressfyllda arbete och den tid det 

tog att göra olika tester (Annemans et al., 2018). Sjuksköterskor uppfattades dock inte 

bry sig om den långa och ensamma väntetiden för patienter (Hassankhani et al., 2019; 

Olofsson et al., 2012) och den osäkra väntan gjorde att vissa patienter övervägde att lämna 

akutmottagningen utan att ha blivit bedömda (Swallmeh et al., 2018). Patienter upplevde 

att väntetider kunde leda till oro och ångest (Philip et al., 2018; Schultz et al., 2013). 

Däremot minskade osäkerhet under väntetider om det fanns kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter (Swallmeh et al., 2018). 

Patienters mänskliga behov 

Patienter upplevde att deras mänskliga behov inte uppfylldes fullt ut på akutmottagningar. 

Ibland uppfattades det vara viktigare att sätta en diagnos än att lindra själva symtomen. 

Vissa patienter fick själva fråga efter mat och vatten och andra ansåg att det inte fanns 

någon näringsrik mat att få tag på (Olofsson et al., 2012; Philip et al., 2018; Schultz et al., 

2013; Swallmeh et al., 2018). “At 9 o'clock I pressed the alarm. I had not eaten since 12 

o'clock. I needed something for my diabetes” (Olofsson et al., 2012, s. 210). 

 

Patienter önskade bekväma sittplatser, wifi, samt att det skulle vara varmt och rent där de 

befann sig. De ville ha snabbare smärtlindring och blev inte alltid tillfrågade var smärtan 

kom ifrån. Vissa vågade inte lämna väntrummet de befann sig i ifall de skulle bli 

bortglömda. Ibland ansåg patienter att behovet av toaletter och förfriskningar var 

svåråtkomligt (Elmqvist et al., 2012; Kilaru et al., 2016; Philip et al., 2018; Swallmeh et 

al., 2018). Erfarna patienter använde larmklockan oftare än oerfarna, de oerfarna kunde i 

stället gå ut i korridoren för att se om det fanns någon personal nära till hands (Schultz et 

al., 2013). Vissa patienter kände att deras behov inte tillgodosågs och att förväntningarna 

ledde till besvikelse. De tog dock sällan initiativ till att förändra situationen själva. 

Samtidigt blev patienter uppmuntrade till att säga till sjuksköterskor om de var i behov 
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av något, men en del ansåg att de inte ville störa (Schultz et al., 2013; Stein-Parbury et 

al., 2015). 

Patienters erfarenheter av den fysiska miljön på akutmottagningar 

Det första patienter uppmärksammade var akutmottagningars läge och sättet de behövde 

ta sig dit. Säker och lättillgänglig parkering med överkomlig parkeringsavgift var viktigt 

för akut sjuka patienter för att lindra deras och familjers oro (Swallmeh et al., 2018). 

Miljön på akutmottagningar ansågs högljudd och hektisk, upptagen och med mycket 

patienter som kom och gick vilket upplevdes ansträngande. Kala och opersonliga väntrum 

gjorde att patienter uppmärksammade saker runt omkring sig mer. De noterade den 

generella renligheten eller hur slitet det var på akutmottagningar, såsom små pappersbitar 

som låg slängt på golvet (Annemans et al., 2018; Elmqvist et al., 2012; Philip et al., 2018). 

“What strikes me most, when you lie down everything is striking: little papers on the 

floor, streaks. You see it much more than you`d notice otherwise, just because you have 

nothing else to do” (Annemans et al., 2018, s. 142). 

Något som patienter lade märke till var medicinsk utrustning som i sin tur väckte frågor 

hos patienter. De uppmärksammade även att ljussättning hade betydelse. Patienter lade 

märke till ifall akutmottagningar hade skarpt ljus eller lite ljus samt lågt i tak som skapade 

en miljö likt en källare (Annemans et al., 2018; Philip et al., 2018). Akutmottagningars 

utformning var också något som patienter uppmärksammade och beskrevs som en 

utmaning. Tillgängligheten försämrades när patienter med gångsvårigheter var tvungna 

att gå i trappor eller långa korridorer med oklar skyltning (Annemans et al., 2018; Philip 

et al., 2018). Akutmottagningar ansågs vara en tillfällig passage till andra avdelningar 

eller hemgång där den osäkra, okända miljön skapade oro och där vissa till och med kände 

sig hotade och rädda för andra patienter (Annemans et al., 2018; Hassankhani et al., 2019; 

Philip et al., 2018).  

Uppkomst av känslor hos patienter 

Patienter (n=893) som besökt akutmottagningar flera gånger var 8,1% mer nöjda med 

servicen än de som inte var där lika ofta (p=0,020). Äldre patienter var 1,5% mer nöjda 

än de som var yngre (p=0,026). Kvinnliga patienter kände sig 46,6% mer nöjda än män 
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(p=0,042). Patienter som inte fick kirurgisk behandling var 60% mer nöjda än de som 

fick kirurgisk behandling (p=0,044) (Son & Yom, 2017). Patienter upplevde oro över ifall 

sjukdomen var allvarlig. Ångest, osäkerhet och sårbarhet var känslor som uppstod hos 

patienter på akutmottagningar (Hassankhani et al., 2019; Philip et al., 2018; Swallmeh et 

al., 2018). Ena stunden kunde de känna sig dumma och generade över att ha sökt vård för 

ett problem som kanske inte ens var allvarligt, för att sedan oroa sig för att det värsta 

skulle hända (Hassankhani et al., 2019; Schultz et al., 2013). Var patienter 

smärtpåverkade kunde det göra att de inte kände sig bekväma och tog ut sin frustration 

på medföljande närstående genom att fräsa åt dem eller sucka högljutt (Schultz et al., 

2013). Samtidigt kände patienter som hade närstående med sig en minskad rädsla av att 

befinna sig på en akutmottagning samt minskad rädsla för sjukdomstillståndet. De 

närstående kunde stötta, lugna och öka självförtroendet hos patienter (Barreto et al., 

2019). Vissa patienter oroade sig för om deras närstående skulle känna sig bekväma på 

en akutmottagning under tiden de var där (Annemans et al., 2018). En del patienter 

upplevde att sjukvården hade svikit dem vilket gav upphov till hjälplöshet och besvikelse 

(Moss et al., 2014). Även om sjuksköterskor fanns närvarande på enheten kände sig 

patienter ensamma och övergivna (Swallmeh et al., 2018). “Here, no one really cares 

about you. It's harsh, but true, I felt utterly abandoned and supportless” (Hassankhani et 

al., 2019, s.6).  

 

Patienters erfarenhet av sjuksköterskor 

Patienters erfarenheter av sjuksköterskor beskrevs på olika sätt med både positiva och 

negativa erfarenheter. Ibland var det enbart patienters kropp som stod i fokus och i 

andra fall brast information och kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. 

Många patienter beskrev dock mötet med triagesjuksköterskor som en positiv 

upplevelse.  

Sjuksköterskors fokus på den fysiska kroppen 

Patienter förväntade sig att bli behandlade som individer och med integriteten bibehållen 

under tiden de befann sig på akutmottagningar. De uttryckte att det var av stor vikt att bli 
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visad hänsyn och behandlad med värdighet (Swallmeh et al., 2018). För vissa 

överensstämde förväntningar då de upplevde att sjuksköterskor såg dem som en person 

och inte som en i mängden. Eller som patienter också beskrev det, som ett nummer (Kerr 

et al., 2014). För andra var det en motsatt upplevelse då sjuksköterskor visade störst 

intresse för den fysiska kroppen, där patienter ansåg att ju mer personal som närvarade 

hos dem, ju mer togs de på allvar. Vissa beskrev erfarenheter av att sjuksköterskor ville 

låna deras kropp (Elmqvist et al., 2012; Schultz et al., 2013). “I experienced it as not 

feeling being involved at all, it was mostly about taking as many blood samples as 

possible to get the job done and that was all” (Elmqvist et al., 2012, s. 2612). 

 

Patienter ansåg att de enbart var en del av systemet, det hade varit en person innan och 

det kom en ny person efter. Att enbart vara en del av ett system gjorde att patienter kunde 

känna sig avpersonifierade, sårbara och att de tappade kontrollen över sig egen kropp och 

frihet. Känslan av att inte ha kontroll över situationen var den erfarenhet som patienter på 

en akutmottagning upplevde som mest osäker (Annemans et al., 2018; Elmqvist et al., 

2012, Schultz et al., 2013). Ibland kunde patienter påstå att de var nöjda men kände en 

missbelåtenhet när kroppskontroll förlorades och tidsuppfattning försvann. Samtidigt 

som de kände att det fysiska stod i fokus upplevde de att kroppen fick passande vård och 

kände sig trygga i det (Elmqvist et al., 2012; Swallmeh et al., 2018).  

Patienters uppfattning om sjuksköterskor 

Att inte veta hur det går till på en akutmottagning skapar osäkerhet hos patienter vilket 

kan försämra mötet mellan patienter och sjuksköterskor (Elmqvist et al., 2012). Patienter 

menar på att de vill bli bekräftade och veta vilka sjuksköterskor som bar ansvaret för dem 

för att inte bli bortglömda, ha möjligheten att skapa relationer sinsemellan och bli 

bekräftade. Det var dock något som inte alltid uppfylldes enligt patienter (Elmqvist et al., 

2012; Philip et al., 2018; Schultz et al., 2013). Sjuksköterskor inriktade sitt stora fokus på 

att uppmärksamma symptom och kunde ibland bli distanserade, även om de beskrevs som 

vänliga (Kilaru et al., 2016; Schultz et al., 2013). Vissa patienter kom till 

akutmottagningar med förhoppning om att få professionell vård, där de i vissa situationer 
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upplevde sjuksköterskor som stöttande, omtänksamma och lyckades bevara patienters 

värdighet. Sjuksköterskor kunde dock också upplevas som dömande (Moss et al., 2014; 

Philip et al., 2018). Vid vissa tillfällen då sjuksköterskor tillkallades möttes patienter med 

nonchalans, ouppmärksamhet eller med överlägsenhet. Det gjorde att de kände sig 

exkluderade, frustrerade och besvikna (Hassankhani et al., 2019; Olofsson et al., 2012). 

Sjuksköterskor upplevdes alltid ha något att göra och var ständigt upptagna, vilket gjorde 

att patienter inte kunde samtala så mycket som de önskat. Sjuksköterskor kommunicerade 

inte tillräckligt med patienter vilket gjorde att patienter inte fick tillfredsställande 

information och deras bild av akutmottagningar blev negativ (Kilaru et al., 2016; 

Olofsson et al., 2012; Swallmeh et al., 2018).  

 

Information påverkade patienters erfarenheter och de önskade få information under hela 

deras vistelse. De ville bli informerade om det uppstod dröjsmål, beslut om 

behandlingsprocessen, ordinerade läkemedel och dess biverkningar samt hur lång 

väntetiden skulle vara. Sjuksköterskor kunde dock inte alltid svara på varför patienter var 

tvungna att vänta och sjuksköterskors passivitet frustrerade patienter (Kilaru et al. 2016; 

Kerr et al., 2014; Swallmeh et al., 2018; Stein-Parbury et al., 2015).  De ville få pågående 

uppdateringar även om det inte fanns någon ny information att komma med. Patienter 

ville också att sjuksköterskor skulle använda ett enklare språk som var mer förståeligt för 

dem, samt besvara frågor på ett vänligt sätt. Sjuksköterskor användes även ibland som 

tolk för att förtydliga och översätta det som läkaren sagt (Kerr et al., 2014; Kilaru et al., 

2016; Philip et al., 2018; Swallmeh et al., 2018). Vissa patienter höll frågor inom sig och 

viljan om att få veta vad som hände trängdes undan. Det resulterade i att de inte blev 

försedda med tillräcklig information om vad som skulle hända härnäst och förlorade 

därmed kroppskontroll och möjligheten att förbereda sig (Elmqvist et al., 2012; Stein-

Parbury et al., 2015). Andra patienter hade ett överseende med frånvaro av information 

på grund av stressig arbetsmiljö samt för få sjuksköterskor och var tacksamma för vården 

(Elmqvist et al., 2012; Stein-Parbury et al., 2015). Sjuksköterskebristen och om det fanns 

tillräckligt modern utrustning var dock något som oroade patienter. Samtidigt förväntade 

de sig ändå att sjuksköterskor skulle ha tillfredsställande medicinsk kunskap för att 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Hassankhani+H&cauthor_id=31679968
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behandla dem tryggt och säkert (Kilaru et al., 2016; Swallmeh et al., 2018). “I think there 

are not enough nurses there. Everyone is being good trying to do their best, but if there 

are not enough people (staff) there it is a bit hard” (Stein-Parbury et al., 2015, s. 480). 

 

För att bli behandlade på ett bra och säkert sätt visade vissa patienter sig från sin bästa 

sida i form av ödmjukhet, förståelse och acceptans över situationen när sjuksköterskor 

var närvarade. Patienter ville vara till lags, inte vara i vägen eller ställa krav och hoppades 

på snabb behandling. De ville uppfattas som pålitliga, annars fanns en rädsla att 

behandlingen inte skulle ske så som de önskat (Elmqvist et al., 2012; Schultz et al., 2013; 

Stein-Parbury et al., 2015). Patienter behövde även upprepa sina symtom och 

sjukdomshistoria flertalet gånger även om det dokumenterats tidigare, något de kunde 

anse både positivt och negativt då saker patienter tidigare glömt kunde uppkomma vid 

upprepning. Samtidigt kunde det vara irriterande att svara på samma frågor. De var dock 

oroliga över att ge en felaktig beskrivning av sina symptom (Philip et al., 2018; Schultz 

et al., 2013). Om sjuksköterskor rapporterade med patienter närvarande fick de dock ett 

ökat förtroende. Möjligheten att kunna bidra med ytterligare information gjorde att de 

kände sig inkluderade. Patienter blev då garanterade att sjuksköterskor hade fått till sig 

rätt kunskap och att de som kom till nästa skift även fick till sig likvärdig information. 

De var dock bekymrade över ifall andra kunde höra när sjuksköterskor pratade om deras 

tillstånd utanför andra patienters rum (Kerr et al., 2014). 

Patienters möte med triagesjuksköterskor  

Första mötet med triagesjuksköterskor var en positiv upplevelse då patienter kände sig 

välkomna oavsett om de varit där tidigare eller ej (Moss et al., 

2014).  Triagesjuksköterskor presenterade sig, gav information om varför triagering 

gjordes och visade empati och intresse för patienter. Patienter fick uppmärksamhet, 

respekt och blev lyssnade på, vilket gjorde att de fick förtroende för triagesjuksköterskor 

som visade god kompetens, vilket i sin tur kändes betryggande (Olofsson et al., 2012). 

Vissa patienter förväntade sig att träffa triagesjuksköterskor efter fem minuter, medan 

andra förvånades över hur snabbt de blev omhändertagna. Triageringen upplevdes som 
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effektiv och utan vare sig stress eller väntan (Elmqvist et al., 2012; Olofsson et al., 2012; 

Swallmeh et al., 2018). “She was calm and sensible. I didn't feel any stress at all” 

(Olofsson et al., 2012, s. 209). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är viktig att redovisa för att uppmärksamma litteraturstudiens 

trovärdighet. Både det som stärker och det som sänker trovärdigheten ska redovisas och 

diskuteras (Polit & Beck, 2008). För att en kvalitativ studie ska anses vara trovärdig 

används de fyra trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och 

överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Tillförlitlighet (Credibility) innebär att det resultat som framkommit i litteraturstudien 

överensstämmer med det som presenterats i de empiriska studierna. Tolkningen av de 

empiriska studiernas resultat ska vara rimlig i förhållande till litteraturstudiens resultat 

(Lincoln & Guba, 1985). För att stärka litteraturstudiens tillförlitlighet har flertalet 

databaser använts vid insamlandet av material och manuella sökningar har gjorts. På så 

vis gav det större chans att finna studier som svarade på syftet och att fler studier togs 

med i urvalet. Dessutom användes avgränsningen peer reviewed vilket gjorde att endast 

vetenskapliga studier gick att finna från sökningen. Att avgränsa sökningen med hjälp av 

årtal såsom 2016-2021 på Pubmed, gjorde att sökresultatet blev mer hanterbart och 

genererade förmodligen fler relevanta träffar. Dock behövde avgränsningen öka något på 

databaserna Cinahl Complete och Psycinfo då sökresultatet blev för svagt. Därför 

avgränsades årtalen till 2012-2021 för att möjligtvis fler relevanta träffar skulle 

framkomma. Det skulle dock kunna sänka tillförlitligheten då det innebar att tre av de 

utvalda empiriska studierna var äldre än sju år. Författarna valde ändå att ta med dessa då 

de svarade på syftet, tillförde mycket till resultatet och bekräftade det som yngre 

empiriska studier kommit fram till (Lincoln & Guba, 1985). Genom att undvika 

avgränsningar såsom i vilket land studierna genomförts blev sökningen bredare och 
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erfarenheter från hela världen blev tillgängliga, vilket gav en större bredd i resultatet. 

Samtidigt kan det vara svårt att överföra resultat från vissa länder till Sverige då kulturer 

och utformning av sjukvård skiljer sig. Inklusionskriterierna ändrades under arbetets gång 

vilket kan sänka tillförlitligheten, då det visade sig att den empiriska studien gjord av 

Moss et al. (2014) inkluderade personer över 17 år. Därför ändrades inklusionskriterierna 

från personer över 18 år till personer över 17 år för att kunna ta del av dess resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004). I litteratursökningen framkom det även ett flertal 

dubbletter. Av de utvalda empiriska studierna fanns det totalt två dubbletter, vilket stärker 

tillförlitligheten något. För att granska studierna användes Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa (Blomqvist et al., 2016) och kvantitativa (Beck et al., 

2021) studier. Författarna till litteraturstudien delade upp studierna mellan sig och 

granskade dem på varsitt håll, vilket dock kan sänka tillförlitligheten. Innehållet i de 

utvalda empiriska studierna varierade men de som inkluderades gav god och väsentlig 

information som svarade på litteraturstudiens syfte (Aveyard, 2014). Ett fåtal empiriska 

studier tillförde inte lika mycket till resultatet, dock bekräftade de samtidigt en del av det 

som andra empiriska studier dragit slutsatser kring. Författarna valde att ta med resultat 

från både kvalitativa och kvantitativa studier för att öka sökresultatet och belysa syftet i 

olika vinklar, vilket därmed kan öka tillförlitligheten. Däremot hade fler kvantitativa 

studier varit önskvärt av författarna. Varför det endast ingick en kvantitativ studie i 

litteraturstudien var på grund av att det inte framkom några kvantitativa studier i 

databassökningen som svarade på syftet. I kvalitativ forskning kan mer beskrivande ord 

användas så som subjektiva beskrivningar av erfarenheter och upplevelser, i jämförelse 

med kvantitativa studiers objektiva bevisföring (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna till litteraturstudien har tillsammans tolkat de empiriska studiernas resultat för 

att stärka tillförlitligheten. Den stärks även om någon annan än författarna har granskat 

resultatet och jämfört teman och subteman och därför har studiekamrater, handledare och 

examinator också genomfört olika granskningar (Lincoln & Guba, 1985). Resultatet har 

under arbetets gång jämförts med syftet för att det ska svara på det som litteraturstudien 

syftar till. Syftet har dessutom jämförts med litteraturstudiens tema och subtema. Citat 

och text som står under varje tema och subtema beskriver möjligtvis dess innebörd på ett 

tydligt vis (Polit & Beck, 2008).  
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Verifierbarhet (Confirmability) stärks om författarnas åsikter har kunnat åsidosättas och 

därmed inte speglas i litteraturstudien. Författarna försökte därför hålla ett neutralt 

ställningstagande under hela arbetsprocessen för att inte påverka litteraturstudiens 

innehåll (Lincoln & Guba, 1985). För att uppnå det bör resultatet återspegla deltagarnas 

åsikter och inte författarnas perspektiv eller motiv med forskningen. Resultatet lyftes och 

förtydligades därför genom användning av citat från deltagarna (Polit & Beck, 

2008). Något som däremot kan sänka verifierbarheten var att en av författarna har börjat 

arbeta på en akutmottagning och kan därmed omedvetet ha fört in egna åsikter. Det 

stärker dock verifierbarheten att analysprocessen redogörs på ett tydligt vis och därför var 

analysprocessen beskriven så att en utomstående person skulle kunna göra om den 

(Lincoln & Guba, 1985). 

 

Pålitligheten (dependability) hänvisar till om resultatet är konsekvent och varaktig över 

tid. Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att undersöka innehållet av empiriska 

studier och om studierna svarade på litteraturstudiens syfte. Syftet skrevs om vid ett par 

tillfällen för att få ett syfte som var tillräckligt avgränsat (Lincoln & Guba, 1985). 

Pålitligheten stärks då sökscheman bifogades för att visa tillvägagångssättet att finna 

studier och ger en möjlighet för läsaren att göra om sökningen (Polit & Beck, 2008). 

Analysprocessen visas skriftligt och i tabellformat med inspiration från Graneheim och 

Lundman (2004) för att förtydliga tillvägagångssättet, så att analysen skulle kunna gå att 

göra om igen. Båda författarna har tidigare erfarenheter av att vara patient på en 

akutmottagning, vilket kan ha påverkat analysen och kan därmed sänka pålitligheten. 

Samtidigt framkom det fynd som inte var väntat från författarnas sida så som miljöns 

betydelse för patienter vilket stärker pålitligheten (Lincoln & Guba, 1985). Pålitligheten 

till litteraturstudien stärks dock då författarnas förförståelse är uppmärksammad och 

beskriven. Förförståelsen diskuterades sinsemellan och skrevs ner som första moment i 

litteraturstudien, vilket kan ha begränsat förförståelsens fortsatta betydelse. Pålitligheten 

stärks även då mer än en person deltog i analysen (Polit & Beck, 2008). 
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Överförbarhet (Transferability) kan stärkas genom att beskriva litteraturstudiens 

urvalsprocess samt datainsamling och indikerar resultatets förmåga till överförbarhet. 

Författarna till litteraturstudien har ett ansvar att presentera tillräckligt med deskriptiv 

data så läsaren kan utvärdera hur väl resultatet går att tillämpa till andra kontexter 

(Lincoln & Guba, 1985). Eftersom kontexten är flertalet olika akutmottagningar skulle 

resultatet möjligtvis kunna överföras till andra akutmottagningar. Det är dock osäkert om 

det går att överföra till andra vårdenheter. I flertalet av de empiriska studierna var 

medelåldern över 50 år, litteraturstudiens resultat skulle därför möjligtvis kunna överföras 

till den åldersgruppen. Likheter och skillnader mellan dessa länder och dess sjukvård kan 

dock vara svår att avgränsa och tillämpa till en överensstämmande bild av den svenska 

sjukvården (Polit & Beck, 2008). 

 

Till litteraturstudien tillämpades även en kvantitativ empirisk studie. För att undersöka 

den utvalda empiriska studiens kvalitét användes validitetsbegreppen för kvantitativa 

studier: Intern validitet, extern validitet, statistisk validitet samt reliabilitet. Intern 

validitet innebär att resultatet och det forskaren påstår ska överensstämma med varandra. 

Det som kan påverka den interna validiteten är hur urvalet sett ut, om det funnits något 

bortfall och hur stort bortfallet varit samt hur datainsamlingen har skett. Extern validitet 

baseras på om studiens resultat går att använda till andra sammanhang och miljöer än det 

som studien har utförts i. Statistisk validitet används för att se till så att signifikanta 

skillnader i resultatet upptäcks och resultat som inte beror på slumpen avslöjas. 

Reliabilitet innebär att det mätinstrument som använts i studien ska vara väl beprövat, 

konsistent, noggrant och sanningsenligt (Shadish et al., 2002).  

 

Det etiska förhållningssättet har följts under litteraturstudiens gång och etiskt 

godkännande eftersöktes i de empiriska studierna. De som sedan valdes ut till 

litteraturstudien var alla i någon form etiskt godkända samt att deltagarna godkänt 

samtycke till att ingå i forskningen (Helsingforsdeklarationen, 2018).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av att vara patient på en 

akutmottagning. Fynden i litteraturstudiens resultat innefattade bland annat patienters 

upplevelse av väntan på en akutmottagning, där en oviss väntan utan att begripa vad det 

gick ut på ansågs ansträngande. Information var något patienter tydligt önskade men 

uppfylldes sällan helt, då sjuksköterskor ständigt var upptagna med andra uppgifter. 

Blandade känslor uppkom under vistelsen, där sårbarhet och oro utmärkte sig. Det slutliga 

fyndet var att miljön på en akutmottagning inte alltid ansågs gynnsam av patienter. 

Väntrum beskrevs som kala med en högljudd och hektisk omgivning. Fynden diskuteras 

utifrån Orlandos interaktionsteori (1961) samt ett samhällsperspektiv och förslag ges på 

förbättringsarbete. Därefter kopplas fynden till ett etiskt förhållningssätt.  

 

Det första fyndet är att väntan på en akutmottagning är en central del av besöket. Större 

delen av det som genomförs under vistelsen tar tid och det är antingen väntan inför eller 

efter något. Den oförutsägbara väntan är den mest påfrestande väntan för patienter. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att akutmottagningar beskrevs som en plats där 

tiden inte används särskilt effektivt, med ständigt tillkommande väntetider. Patienter 

väntade på undersökningar och bedömning, läkarkontakt och medicinska uppdateringar, 

provsvar och smärtstillande, att få tillgång till en säng eller att komma till en avdelning. 

När patienter inte var akut sjuka var de medvetna om att de var tvungna att vänta, men de 

hade inte förväntat sig en oviss väntan. Ovissheten över att inte veta hur lång väntetiden 

var upplevdes som ansträngande, inte väntandet i sig. Tidigare studier beskrev hur 

patienter inte visste vad eller vem de väntade på. Om patienter inte förstod varför de 

väntade, ansåg de att tiden var ineffektiv på en akutmottagning. Väntandet pågick i 

väntrummet, korridoren eller i undersökningsrummet. Efter att sjuksköterskor gjort sin 

bedömning började i stället väntandet på att få tillgång till ett undersökningsrum och 

läkarkontakt. Anledningar till långa väntetider på en akutmottagning kunde bero på 

sjuksköterskebrist, många patienter som anlände samtidigt eller att det inkom svårt sjuka 

patienter. Även brist på sängar eller lediga undersökningsrum, för lite utrustning eller ifall 

läkare var oerfarna eller upptagna kunde påverka väntetiden (Burström et al., 2013). För 
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att patienter ska få större förståelse för väntetiden kan ett gott samspel mellan 

sjuksköterskor och patienter vara viktigt. I en sådan situation skulle Orlandos 

interaktionsteori (1961) kunna användas. Integrerar sjuksköterskor med patienter och hör 

hur de upplever situationen kan en större förståelse bildas. Sjuksköterskor kan sedan 

informera patienter om orsaker till väntetider och på så vis kan det bli ett bättre samspel 

mellan parterna. Det kan göra att väntetiden blir mer hanterbar för patienter och den 

oförutsägbara väntan minskar (Gaudet & Howett, 2018). Väntetider på en 

akutmottagning kan påverka samhället negativt i den bemärkelse att det blir ett försämrat 

förtroende för sjukvården och dess system men kan även leda till en försämrad 

tillgänglighet till vård. Det skulle kunna innebära en försämrad hälsa för hela samhället 

och att patienter möjligtvis undviker att söka vård nästa gång de känner sig sjuka. Om 

förtroendet sjunker för sjukvården kan det skada sjukvården negativt. Socialstyrelsen 

följer upp väntetider på akutmottagningar i Sverige för att hitta lösningar på problemet. 

Under mätningar som gjorts uppmärksammas även sjukvårdens styrkor och svagheter. 

Det som framkom utifrån Socialstyrelsens förbättringsarbete i relation till 

litteraturstudiens fynd var att mätningarna på lång sikt kan göra gott men att det även bör 

ske något på kort sikt, för ett snabbare resultat som gynnar patienters väntetider 

omgående. Ett förbättringsförslag från författarna till litteraturstudien var att arbeta fram 

bättre rutiner på akutmottagningar som kan leda till ett mer effektivt arbete. På så vis 

skulle väntetiderna kunna minska och förtroendet för sjukvården öka (Socialstyrelsen, 

2019).  

 

Det andra fyndet är att patienter vill ha omfattande information under akutbesöket. Hur 

sjuksköterskor informerar patienter påverkar patienters bild av akutmottagningar och om 

den upplevs positiv eller negativ. I litteraturstudiens resultat upplevdes sjuksköterskor 

ständigt upptagna, vilket gjorde att patienter inte kunde samtala så mycket som de önskat. 

Patienter fick inte tillräckligt med information vilket gav en negativ bild av 

akutmottagningar. Information påverkade patienters erfarenheter och de önskade få 

information under hela deras vistelse, även om det inte fanns någon ny information att 

komma med. Sjuksköterskor kunde dock inte alltid informera patienter om varför de var 
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tvungna att vänta, vilket frustrerade patienter. Tidigare studier har visat att information 

gjorde vistelsen på en akutmottagning bättre för patienter. Regelbundna interaktioner med 

sjuksköterskor gav patienter en känsla av att de var informerade om vården de fick, deras 

aktuella tillstånd samt vidare behandling, vilket i sin tur skapade en positiv upplevelse 

(Blackburn et al., 2019; Rowlands & Noble, 2008). Det ledde även till att patienter fick 

en större tro på sig själv. Information om väntetider var något de i synnerhet värdesatte. 

Informationen kunde dock vara bristfällig då sjuksköterskor upplevdes upptagna. 

Patienter var medvetna och förstående om att sjuksköterskor på akutmottagningar ofta 

var upptagna, men det påverkade ändå patienters välmående och erfarenheten blev 

negativ (Blackburn et al., 2019). Om sjuksköterskor använder sig av Orlandos 

interaktionsteori (1961) skulle mötet kunna leda till att patienter uppfattar delgiven 

information tydligare och därmed får en bättre inblick i vad som händer och sker. 

Förvissar sig sjuksköterskor om vad patienter förstår av informationen de delger kan de 

således även ge den information som saknas (Gaudett & Howett, 2018). Att få 

information och att få korrekt information kan många gånger även vara viktigt på 

samhällsnivå.  Sjuksköterskor har därför ett ansvar att delge information som kommer 

från trovärdiga källor med vetenskaplig grund. På internet finns det oerhört mycket 

information som samhället kan ta del av som både är trovärdig och icke trovärdig. På så 

vis finns det en risk att felaktig information inhämtas och förs vidare. Sjuksköterskor 

behöver därför guida enskilda patienter rätt genom att informera under ett sjukhusbesök 

eller ge tips på webbsidor där trovärdig information finns (Socialstyrelsen, 2015b). Att 

patienter vill bli informerade som det framkom i litteraturstudien, skulle kunna innebära 

att även stora delar av samhället efterfrågar information. Om information ej ges vid ett 

individuellt möte finns risken att patienter kommer att söka den på annat håll. Vidare kan 

det leda till att patienter blir felinformerade och sprider felaktig information till andra, 

något som kan skada både enskilda patienter samt samhället vi lever i. Socialstyrelsen 

(2015b) har publicerat en handbok som sjuksköterskor kan vägledas av när det kommer 

till hur information ska ges till patienter. Reflektioner som framkommer utifrån deras 

handbok i relation till litteraturstudiens fynd är att det som står i handboken är god och 

relevant information. Sjuksköterskor måste dock själva söka efter handboken för att 

kunna ta del av informationen. Det kan leda till att vissa sjuksköterskor som hade behövt 
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handboken inte tar del av den och välbehövd information till patienter går i sin tur 

förlorad. Ett förbättringsförslag från författarna till litteraturstudien är att handboken 

placeras ut på sjuksköterskors arbetsplatser så att den finns tillgänglig att läsa. På sikt kan 

det leda till att sjuksköterskor reflekterar sinsemellan och blir mer medvetna om hur de 

ska ge ut information. I sin tur kan det leda till att patienter och samhället i stort får mer 

tillförlitlig information från säkra källor.  

 

Det tredje fyndet är att patienter är oroliga och osäkra när de befinner sig på en 

akutmottagning och de oroar sig för om sjukdomen är allvarlig. Känslor såsom ångest 

och sårbarhet uppkommer för vissa patienter. I litteraturstudiens resultat framkom det att 

patienter ena stunden kunde känna sig dumma och generade över att ha sökt vård, för att 

sedan oroa sig för att det värsta skulle hända. De beskriver även känslor såsom hjälplöshet 

och besvikelse, samt att de kände sig ensamma och övergivna. I tidigare studier framkom 

det att flertalet patienter kände sig sårbara då deras sjukdom eller skada hamnade i fokus. 

Patienter ansåg att de även förlorade en del av sin integritet (Dahlen et al., 2012). En 

känsla av hjälplöshet och sårbarhet uppkom, vilket upplevdes olika från patient till 

patient. Vissa var oroliga över deras tillstånd och andra var oroliga över vad som skulle 

hända med dem (Sørlie et al., 2006). Sjuksköterskors uppgifter består bland annat av att 

kunna göra bedömningar i patienters välmående och se till deras behov. Patienters 

välbefinnande ska prioriteras och lidandet ska lindras (Svensk SjuksköterskeFörening, 

2017a). Orlandos interaktionsteori (1961) ger en bättre tolkning av patienters känslor och 

tankar, än om sjuksköterskor enbart utgår från den förutfattade tolkningen. Genom att 

fråga patienter hur de mår och känner, skulle sjuksköterskor få möjlighet att stötta 

patienter i vad de vill bli stöttade i (Gaudett & Howett, 2018). För sjuksköterskor är det 

därför viktigt att få en inblick i hur patienter känner sig när de besöker en akutmottagning, 

för att kunna uppmärksamma och påverka deras känslor till det bättre. Det är inte omöjligt 

att känslor följer med patienter till andra vårdavdelningar och det är därför viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om det. Om känslorna undanträngs finns det risk att de följer 

med patienter hem och kan i vissa fall leda till psykiska besvär, som i sin tur kan behöva 

hanteras av en annan del av sjukvården. Därmed kan belastningen öka för sjukvården på 
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grund av något som hade kunnat hanteras tidigt i vårdkedjan och den negativa 

erfarenheten bär de med sig vid nästa vårdbesök. I sin tur kan det påverka samhället 

negativt, både ekonomiskt och utifrån personal- och tidsbrist. Socialstyrelsen (2015a) har 

publicerat material som kan användas i utbildningssyfte för att förbättra mötet som sker i 

vården mellan sjuksköterskor och patienter. Reflektioner som framkommer utifrån deras 

utbildningsmaterial i relation till litteraturstudiens fynd är att materialet är en god hjälp 

för sjuksköterskor. Det framkommer även bra förslag på hur utbildningsmaterialet ska 

användas i praktiken. Ett förbättringsförslag från författarna till denna litteraturstudie är 

att sjuksköterskor verkligen tar sig tid till att höra sig för hur patienter mår. Även om 

patienters känslor kanske inte försvinner för att sjuksköterskor lyssnar på dem kan det 

underlätta för patienter att prata om det. På så vis skulle en orolig patient kunna känna sig 

sedd och i bästa fall få en lindrad oro samt slippa gå igenom psykisk ohälsa som eventuellt 

belastar samhället och sjukvården.  

 

Det fjärde och sista fyndet är att miljön på en akutmottagning är opersonlig, stressfylld 

och ansträngande för patienter. Det är slitet och ljussättningen utmärker sig. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att miljön på akutmottagningar ansågs högljudd 

och hektisk, upptagen och med mycket patienter, vilket patienter ansåg ansträngande. 

Väntrummen var kala och opersonliga, det upplevdes slitet även om det fanns en generell 

renlighet. I tidigare studier uttryckte 89.8% av deltagarna (n=681) att det var mycket 

patienter på akutmottagningar och 77,2% att det även var ett högljutt klimat (Weiland et 

al., 2015).  Det var ett stressfyllt och bullrigt klimat på akutmottagningar, sjuksköterskor 

hade ont om tid då det var mycket patienter och patienter blev negativt påverkade av 

miljön (Eriksson et al., 2018). Patienter önskade att det skulle vara rent, luftigt, ljust och 

att de skulle kunna se ut. Ifall sjukhus designas med färg och konst kunde det ha en god 

terapeutisk verkan (Rowlands & Noble, 2008). Ett förbättringsförslag från författarna till 

litteraturstudien skulle kunna vara att skriva ut bilder som kan placeras i patientsalar eller 

korridorer. Motiv skulle kunna vara sådant som kan främja välmående om det inte finns 

någon budget för att köpa in tavlor. Det kan göra miljön mer personlig och möjligtvis ge 

en lugnande påverkan på patienter.  



B
i
l
a
g
a 
1 

30 

 

Inom etiken finns fyra olika principer: Göra gott-principen, Inte skada-principen, 

Autonomiprincipen samt Rättviseprincipen. Dessa principer kan ibland komma i konflikt 

med varandra, vilket gör att sjuksköterskor hamnar i etiska dilemman (Socialstyrelsen 

2015b). Ett etiskt dilemma som kan uppstå på en akutmottagning skulle kunna ske när 

sjuksköterskor ska ge nytillkommen, känslig information till patienter som kan påverka 

dem negativt. Det kan sätta sjuksköterskor i en svår situation då utgångspunkten är att 

arbeta efter göra gott-principen och inte skada-principen samtidigt som patienter bör bli 

informerade med tanke på autonomiprincipen. Nytillkommen och känslig information 

skulle kunna förstöra patienters livsglöd och hopp, vilket kan leda till en utmaning och 

ett etiskt dilemma för sjuksköterskor (Torjuul & Sørlie, 2006).  En etisk reflektion bör 

införas i det vardagliga arbetslivet då sjuksköterskor har ansvar att vidta lämpliga åtgärder 

för att stötta och vägleda andra sjuksköterskor och att främja etiskt uppförande (ICN, 

2012). Avsikten med reflektion är att få erfara kunskap om etiska svårigheter i personliga 

möten och personlig vård som annars skulle förbli oupptäckta. En god omvårdnad 

förutsätter ett förhållningssätt med öppenhet mellan patient och sjuksköterska. Patienters 

upplevelse och beslut som rör hälsa och ohälsa ska respekteras Något som är 

eftersträvansvärt är att i samverkan med patienter planera och genomföra vård och 

behandling, vilket således kräver patienter som är informerade och sedda under tiden de 

befinner sig på en akutmottagning (Svensk SjuksköterskeFörening, 2016). 

Slutsats 

Att vara patient på en akutmottagning kunde vara en utmanande och mångfacetterad 

erfarenhet. Flera delar av akutmottagandet skulle kunna förbättras utifrån patienters 

perspektiv. Sjuksköterskor var en central del på akutmottagningar vilket erfordrar att de 

har tillräcklig kompetens för att kunna möta och uppfylla patienters krav på information 

och tillgodose deras behov. Miljön, dess utformning och den inverkan den har på 

patienter som befinner sig på en akutmottagning bör uppmärksammas för vidare 

forskning.  
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*Antal dubbletter 

Cinahl 

2021-05-31 

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheten av att vara patient på en akutmottagning. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar 

1 - 

<akutmottagning> 

<”Emergency service”> [MH] 

OR 

<”Emergency department*”> 

[fritext] 

86,830   

2 - <patient> 
<”Emergency Patients”> [MH] 

OR 

<patient*> [fritext] 

2,201,272   

3 - <omvårdnad> 
<”emergency care”> [MH] OR 

<”nursing care”> [fritext] OR 

<nursing> [fritext]  

771,506   

4 - <Erfarenhet> 
<”patient experience*”> 

[fritext] OR 

<”patient perception*”> 

[fritext] OR 

<”patient perspective*”> 

[fritext] 

13,031   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 121   

Begränsningar 
<Publiceringsdatum 2012-

2021> 

<engelskspråkig och peer 

reviewed> 

 84 6 (2*) 
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PubMed 

2021-05-31 

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheten av att vara patient på en akutmottagning. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar 

1 - 

<Akutmottagning> 

<Emergency service, hospital> 

[MeSH] OR 

<emergency department> 

[Title/Abstract] OR 

<emergency room> 

[Title/Abstract] 

151,186   

2 - <Patient> <Patients> [MeSH] OR 

<Patient> [Title/Abstract] 

2,545,240   

3 - <Omvårdnad> <Emergency nursing> [MeSH] 

OR 

<emergency care> 

[Title/Abstract] 

17,465   

4 - <Erfarenhet> <experience> [Title/Abstract] 707,134   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 293   

Begränsningar <Engelskspråkig och 

publiceringsdatum 2016-2021> 

152 5 
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2021-05-31 
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Syftet var att beskriva erfarenheten av att vara patient på en akutmottagning. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar 

1 - 

<Akutmottagning> 

<”emergency services”> [Thesaurus] 

OR 

<”emergency department*”> 

[anywhere except full text NOFT] OR 

<”emergency room*”> [anywhere 

except full text NOFT] OR 

<”emergency unit*”> [anywhere 

except full text NOFT] 

17,688   

2 - <Patient> <patients> [Thesaurus] OR 

<patient*> [anywhere except full text 

NOFT] OR 

<”emergency patient*”> [anywhere 

except full text NOFT] OR 

<”care recipient*”> [anywhere except 

full text NOFT] 

813,200   

3 - <Omvårdnad> <nursing> [Thesaurus] OR 

<”emergency nursing”> [anywhere 

except full text NOFT] OR 

<”emergency care”> [anywhere 

except full text NOFT] OR 

<caregiving> [anywhere except full 

text NOFT] 

41,706   

4 - <Erfarenhet> <experience*> [anywhere except full 

text NOFT] OR 

<perception*> [anywhere except full 

text NOFT] OR 

<perspective*> [anywhere except full 

text NOFT] 

1,426,457   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4  323   

Begränsningar Sökning nr 5 och <engelskspråkig, 

peer reviewed och publiceringsdatum 

2012-2021> 

 178  3 
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Tabell: Sammanfattning av kvalitetsgranskade empiriska studier (n=14)   

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Annemans, M., Van 

Audenhove, C., 

Vermolen, H., & 

Heylighen, A. 

 

The Role of Space in 

Patients' Experience 

of an Emergency 

Department: A 

Qualitative Study 

 

Belgien, 2018 

 

Syftet var att få en 

insikt i denna roll 

och således tillge 

akutsjukskötersko

r information för 

att bättre kunna 

representera 

patienternas 

perspektiv på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ etnografisk metod. 

Bekvämlighetsurval. Inklusion 

beskrivs ej. n=24 tackade ja, 

n=22 intervjuades. Ålder 18-

91 år, hälften var >65 år & 

hade sällskap av en 

närstående. n=14 kvinnor, n=9 

män. Akutmottagning på ett 

medelstort förortssjukhus i en 

belgisk stad. Öppna intervjuer. 

Deltagarna finnes då en 

forskare befann sig på 

akutmottagning 2 

dagar/vecka under 4 veckor. 

De valdes utefter sjukdom & 

förmåga att delta i intervju. 

2st intervjufrågor beskrivs. 

Intervjutid 7-30 min. 

Pilotstudie, förförståelse & 

vem som genomförde 

analysen beskrivs ej. 

Tematisk analys. Citat & 

etiskt godkännande finns. 

Patienter 

uppmärksammade miljön 

så som papper som låg 

slängt på golvet, 

ljussättning & hur en 

akutmottagning var 

utformad. Patienter 

oroade sig för om deras 

närstående skulle känna 

sig bekväma på 

akutmottagningen. Att 

det heter väntrum var 

missvisande, väntan 

skedde inne på en 

akutmottagning. 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar på 

syftet, citat finns. Könsfördelningen 

stämmer ej till totalt antal. 

Verifierbarhet: Stärks: Metod 

utförligt beskriven. Pålitlighet: 

Sänks: Vem som deltog i analysen 

beskrivs ej. Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra urval. 

Resultatet skulle möjligtvis kunna 

överföras till liknande områden. 

Barreto, M. S., 

Garcia-Vivar, C., 

Santos, J. L. G., 

Maciel, D. G. S., 

Matsuda, L. M., & 

Marcon, S. S. 

 

Meanings attributed 

by family and 

patients to family 

presence in 

emergency rooms 

 

Brasilien, 2019 

Syftet var att 

förstå orsaken till 

att patienter och 

närstående har en 

önskan av att ha 

familjen 

närvarande vid 

akutbesöket. 

Kvalitativ studie, Grounded 

Theory. Ändamålsenligt 

urval.  Inklusion: >18 år, ej 

allvarligt akut sjuk. n=36 

tillfrågades, n=30 ingick i 

studien. n=15 patienter, n=15 

närstående. Ålder 19-77 år. 

n=18 kvinnor, n=12 män. 

2st akutmottagningar i södra 

Brasilien. Icke-deltagande 

observationer, intervjuer. 

Deltagarna rekryterades på 

valda akutmottagningar. 

Observation & 2st 

intervjufrågor beskrivs. 

Observationstid ca. 60 h. 

Intervjutid 16-52 min. 

Grounded theory. Citat & 

etiskt godkännande finns. 

*Patienter kände en 

minskad rädsla för 

sjukdom när närstående 

närvarade på en 

akutmottagning.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar på 

syftet, citat finns. Verifierbarhet: 

Stärks: Metod beskrivs väl. 

Pålitlighet: Sänks: Vilka som 

deltog i analysen & förförståelse 

beskrivs ej. Överförbarhet: Stärks: 

Bra urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden. 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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Författare 

Titel  

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

 
On a hidden 

gameboard: The 

patient’s first 

encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department 

 
Sverige, 2012. 

Syftet var att 

beskriva och 

förstå 

patientens 

första möte 

med 

akutvården 

på 

akutmottagni

ngen och hur 

den upplevs 

av patienten, 

närstående 

och 

vårdgivare. 

Fenomenologisk ansats. 

Ändamålsenligt urval. Inklusion: 

Olika vårdsituationer, vid 1: a mötet 

träffa ssk/usk/läkare, deltagarna 

skulle anlända på olika sätt, olika 

sjukdomsbild med olika triagenivåer. 

Antal tillfrågade beskrivs ej. n=14 

ingick, varav n=4 var patienter. n=8 

kvinnor, n=6 män. Akutmottagning 

på ett sjukhus i södra Sverige. 

Intervju med öppna frågor. 

Chefen för triageenheten valde ut 

deltagarna. En av forskarna 

kontaktade deltagarna för 

genomförande av intervju. 

Intervjufrågor beskrivs. 

Intervjutid 35-65 min. Pilotstudie 

beskrivs ej. Förförståelse nämns, 

dock ej forskarnas egen. Flera 

forskare deltog i analysen.  
Reflekterande livsvärldsansats. 

Citat & etiskt godkännande finns. 
 

Patienter förväntade sig 

ej en lång & oviss 

väntan. Den fysiska 

kroppen stod i fokus, 

känslan över att både 

vara intressant & 

ointressant. Bristen på 

sjuksköterskor gjorde 

att patienter ej ställde 

frågor. Patienter låtsas 

vara nöjda men kände 

missnöje över förlorad 

kroppskontroll. 

Väntrum var kala & 

tråkiga.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod beskrivs väl. 

Intervjufrågor beskrivs. 

Pålitlighet: Stärks: Flera 

forskare deltog i analysen. 

Förförståelsens betydelse 

beskrivs. Överförbarhet: 

Stärks: Kontext beskrivs väl. 

Bra urval. Sänks: Resultatet 

kan vara svår att överföra till 

liknande områden. 

Hassankhani, H., 

Soheili, A., Vahdati, 

S. S., Amin 

Mozaffari, F., Wolf, 

L. A., & Wiseman, T. 

 
“Me First, Others 

Later" A focused 

ethnography of 

ongoing cultural 

features of waiting in 

an Iranian emergency 

department 

 
Iran, 2019 

Syftet var att 

undersöka, 

bilda sig en 

förståelse för 

och beskriva 

hur det är att 

vänta på en 

Iransk 

akutmottagni

ng med 

särskilt 

fokus på 

kulturella 

aspekter. 

Kvalitativ etnografisk metod baserad 

på Spradleys utvecklingsforskning. 

Ändamålsenligt urval. Inklusion: 

Medgivande att delta i studien, 

arbetat som vårdpersonal på 

akutmottagning minst 6 mån, kan 

kommunicera på azerbadjanska el. 

persiska. Antal tillfrågade beskrivs ej. 

n=47 inkluderades Varav n=9 var 

patienter, ålder 24-62 år. 

n=20 kvinnor (46,7%), n= 27 män 

(53,3%). Akutmottagning på ett 

akademiskt sjukhus i nordvästra Iran. 

Deltagarobservationer, etnografiska 

intervjuer & granskning av relaterade 

dokument & artefact. 

Hur deltagare finnes beskrivs ej. 

Observations & intervjufrågor 

beskrivs. Observationstid 30 min-

3h. Intervjutid 3-5 min under 

observation, intervjutid efter 

selektiva observationer 44-60 

min. Pilotintervju & förförståelse 

beskrivs ej. Huvudforskaren 

kände personal som deltog. Flera 

personer genomförde analysen & 

2st utomstående granskade 

materialet. Domänanalys, 

Taxonomisk analys, Komponent 

analys & Kulturell temaanalys. 

Citat & etiskt godkännande finns. 

*Patienter upplevde 

oro & ångest. De fick 

inga svar från 

sjuksköterskor & kände 

sig frustrerade. Väntan 

kändes ensam & ingen 

brydde sig. 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod utförligt beskriven. 

Observations & intervjufrågor 

beskrivs.  Pålitlighet: Stärks: 

Flera personer deltog i 

analysen, 2st utomstående 

granskade materialet. 

Huvudforskaren kände 

personal som deltog. 

Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden. 



 

 

 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Kerr, D., McKay, 

K., Klim, S., Kelly, 

A.-M., & McCann, 

T. 

 

Attitudes of 

emergency 

department patients 

about handover at 

the bedside 

 

Australien, 2014 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

perspektiv på 

sjuksköterskors 

rapportöverlämn

ing vid 

patientens 

sängkant på 

akutmottagning

en. 

Kvalitativ deskriptiv metod. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusion: >18 år, 

engelskspråkig, vid fullt 

medvetande, medicinskt stabil. 

n=30 inkluderades. n=18 

kvinnor, n=12 män. 

Akutmottagning i Australien. 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer. 

En forskningsassistent 

rekryterade deltagarna under 

vistelsen på en 

akutmottagning. Intervjutid ca 

20 min. Intervjufrågor 

beskrivs väl. Pilotintervju & 

förförståelse beskrivs ej. 2st 

forskare deltog i analysen. 

Tematisk innehållsanalys. 

Citat & etiskt godkännande 

finns. 

*När sjuksköterskor 

rapporterade vid sängkanten 

fick patienter ökat förtroende. 

De blev försäkrade om att 

sjuksköterskor fick rätt 

information. De kände sig mer 

som en person än som ett 

nummer. Patienter var oroliga 

för att andra skulle höra om 

deras tillstånd när 

sjuksköterskor diskuterade 

utanför patienters dörr.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns.. 

Verifierbarhet: Stärks: Metod 

& intervjufrågor beskrivs väl. 

Pålitlighet: Stärks: 2st forskare 

deltog i analysen. Sänks: 

Förförståelse beskrivs ej. 

Överförbarhet: Stärks: Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden. Sänks: 

Kontext kort beskriven. 

Kilaru, A. S., 

Meisel, Z. F., 

Paciotti, B., Ha, Y. 

P., Smith, R. J., 

Ranard, B. L., & 

Merchant, R. M.  

 

What do patients 

say about 

emergency 

departments in 

online reviews? A 

qualitative study 

 

USA, 2016 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

amerikanska 

akutmottagning

ar genom online 

recensioner. 

Kvalitativ metod. Metasyntes. 

Slumpmässigt urval. 

Inklusion: Sjukhus som tillhör 

American Hospital 

Association & 5 el. fler 

reviews/sjukhus. Insamlade 

reviews 1736st från 100 

sjukhus. Kvinnor 63%, män 

34%, 3% redovisas ej. 533 

reviews inkluderades. 

Akutmottagningar i USA. 

Online reviews. 

Datansamling hämtades 1 

augusti 2013 på Yelp.com av 

en forskare som manuellt 

utvann reviews, 5 senaste åren 

till ett blint dokument. 

HCAHPS survey, 

intervjufrågor beskrivs. 

Pilotintervju & förförståelse 

beskrivs ej. Flera deltog i 

analysen. Metasyntes & 

Modifierad Grounded Theory. 

Etiskt godkännande & 

omgjorda citat finns. 

*Sjuksköterskor visste ej 

varför patienter fick vänta & 

patienter blev frustrerade över 

passiviteten. Patienter litade 

på sjuksköterskor gällande 

deras vård. Patienter fick 

vänta på smärtlindring. Vid 

lång väntan blev allt runt 

omkring patienter negativt, 

tvärt om, om det gick fort. 

Patienter visste ej varför de 

var tvungna att vänta.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet. Sänks: Citat är 

omgjort. Verifierbarhet: 

Stärks: Metod beskrivs väl. 

Intervjufrågor beskrivs. 

Pålitlighet: Stärks: Flera deltog 

i analysen. Sänks: Förförståelse 

beskrivs ej. Överförbarhet:  

Stärks: God överförbarhet då 

studien utförts på flertalet 

sjukhus med flertalet patienter. 
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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 Zeeland, 2014 

Syftet var att 

förstå de som ofta 

besöker 

akutmottagningen 

och deras syn på 

akutvård samt 

förklara 

vårdpersonalens 

etik och moral 

och förstå 

konsekvenserna 

av detta för 

patienter och 

deras val vid 

pågående vård. 

Kvalitativ deskriptiv metod med 

Trontos omvårdnadsetik. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusion: Besökt 

akutmottagning minst 6 ggr på 

12mån. n=37 tillfrågades, n=34 

tackade ja. Ålder 17-77 år. 68% 

kvinnor, 32% män. 3st 

akutmottagningar, 2st centrala 

& 1st utanför centrum i Nya 

Zeeland. Semistrukturerade 

intervjuer. 

En sjuksköterksa från varje 

akutmottagning granskade en lista 

av potentiella deltagare, ringde för 

att väcka intresse och få 

medgivande att skicka uppgifter 

vidare till forskarna. Öppna 

intervjufrågor, minst 6 område 

skulle ingå i intervjuerna finns 

beskrivet. Intervjulängd 45-90 min. 

Pilotintervju & förförståelse 

beskrivs ej. 2st forskare deltog i 

analysen. Tematisk innehållsanalys. 

Citat och etiskt godkännande finns. 

*Patienter trodde de 

skulle behandlas med 

värdighet och 

respekt, så var inte 

alltid fallet. Patienter 

ansåg att de fick 

kompetenta 

behandlingar. 

Triagesjuksköterskor 

var välkomnande. 

Vissa sjuksköterskor 

var stöttande, andra 

dömande.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod utförligt beskriven. 

Områden som skulle ingå i 

intervjufrågorna beskrivs. 

Pålitlighet: Stärks: 2st 

forskare deltog i analysen. 

Sänks: Förförståelse beskrivs 

ej. Överförbarhet: Stärks: 

Kontext är beskriven. Bra 

urval.  Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden. 

Olofsson, P., 

Carlström, E. D., & 

Bäck-Pettersson, S.  

 
During and beyond 

the triage encounter: 

Chronically ill 

elderly patients’ 

experiences 

throughout their 

emergency 

department 

attendances 

 
Sverige, 2012. 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

upplevelsen hos 

en grupp kroniskt 

sjuka äldre 

patienter under 

deras triagemöte 

och efterföljande 

vistelse på en 

akutmottagning. 

Induktiv kvalitativ metod med 

deskriptiv fenomenologisk 

ansats. Urval beskrivs ej. 

Inklusion: Svensktalande, 70 år 

el. äldre, minst 3st 

diagnoser/tillstånd, besökt 

akutmottagningen 3 ggr el. mer 

senaste 12 mån, 

triageprioritering gul el. grön. 

n=14 tackade ja. n=9 kvinnor, 

n=5 män. Ålder 71-90 år. 

Akutmottagning i Sverige. 

Öppna intervjuer. 

Beskrivning om hur deltagare 

finnes beskrivs ej. Enstaka 

intervjufrågor beskrivs, öppna 

frågor användes. Intervjulängd 30-

60 min. Pilotintervju & 

förförståelse beskrivs ej. Forskarna 

deltog i analysen. Giorgis 

deskriptiv fenomenologisk metod. 

Citat & etiskt godkännande finns. 

Patienter beskrev 

igen väntan hos 

triagesjuksköterskor, 

de var lugna & hade 

god kompetens. Lång 

väntan på läkare, 

provsvar, 

undersökningar & att 

komma till en 

avdelning. Andra 

patienter fick hjälp 

före även om de 

anlänt efter. Patienter 

fick be om mat & 

vatten.  

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod utförligt beskriven. 

Pålitlighet: Stärks: Flera 

forskare deltog i analysen. 

Sänks: Förförståelse beskrivs 

ej. Överförbarhet: Stärks: 

Resultatet skulle möjligtvis 

kunna överföras till liknande 

områden. Sänks: Kontext 

otydligt beskrivet. Urval 

beskrivs ej. 
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Philip, J., Remedios, 

C., Breen, S., 

Weiland, T., 

Willenberg, L., 

Boughey, M., 

Jelinek, G., Lane, H., 

Marck, C., & Weil, J. 

 
The experiences of 

patients with 

advanced cancer and 

caregivers presenting 

to Emergency 

Departments: A 

qualitative study. 

 
Australien, 2018 

Syftet var att utforska 

erfarenheter och 

uppfattningar 

patienter med 

avancerad cancer och 

de närstående som 

vårdar patienterna har 

om akutmottagningar. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 

Ändamålsenligt urval. Inklusion: 

Patient: Engelsktalande, avancerad 

cancer, besökt akutmottagning 

inom 6 mån, kunna genomgå en 

semistrukturerad intervju.  
Närstående som vårdar: 

Engelsktalande, kunna delta i 

intervju. n=48 tillfrågades, n=31 

tackade ja. n=29 inkluderades varav 

n=19 var patient. Patient: 

Medelålder 67 år, kvinnor n=8 

(45%), män n=11 (55%). 

Akutmottagning i Melbourne. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare finnes på 

behandlingskliniker, onkologi 

el. palliativ vårdservice, på ett 

centralt universitetssjukhus & 

kommunens palliativa 

vårdservice. Öppna frågor om 

patienters upplevelse av en 

akutmottagning. Intervjufrågor, 

pilotintervju, intervjulängd & 

förförståelse beskrivs ej. 3st 

forskare genomförde analysen. 

Tematisk innehållsanalys. Citat 

och etiskt godkännande finns. 

*Oro, ångest, 

sårbarhet & osäkerhet 

var känslor som 

uppstod hos patienter. 

Vissa kände lättnad 

över att vara på en 

akutmottagning. De 

upplevde lång väntan, 

väntan på läkare, 

provsvar & säng. 

Miljön på 

akutmottagningen var 

bullrig & hektisk. 

Patienter ville ha 

information.  

Tillförlitlighet:  Stärks: 

Studien svarar på syftet, 

citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod utförligt beskriven. 

Sänks: Intervjufrågor 

beskrivs ej. Pålitlighet: 

Stärks: 3st forskare deltog 

i analysen. Sänks: 

Förförståelse beskrivs ej. 

Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras 

till liknande områden. 

Schultz, H., Qvist, 

N., Backer 

Mogensen, C., & 
Pedersen, B. D. 

 
Experiences of 

patients with acute 

abdominal pain in the 

ED or acute surgical 

ward – A qualitative 

comparative study 

 
Danmark, 2013 

Syftet var att 

undersöka patienters 

erfarenheter av att 
komma in till och 

stanna på en kirurgisk 

akutvårdsavdelning 

(KAVA) jämfört med 

en akutmottagning 

(AM) med en 

observationsenhet, 

vid akut buksmärta. 

Fenomenologisk hermeneutisk 

ansats, inspiration av Ricoeur. 

Bekvämlighetsurval. Inklusion: 
Akut buksmärta, >18 år, 

dansktalande, jämnt fördelat 

män/kvinnor. n=24 tillfrågades, 

n=20 inkluderades. Medelålder 

KAVA 46 år, medelålder AM 51 

år.  KAVA på ett 

universitetssjukhus och AM med 

observationsenhet på regionalt 

sjukhus. Deltagarobservationer & 

intervjuer. 

Deltagare finnes på KAVA/AM 

mån-fre, 07:00-23:00, feb-juli. 

De 1: a patienter som uppfyllde 
inklusion valdes ut. Observation 

& intervjufrågor beskrivs, 

öppna frågor ställdes. 

Intervjulängd 11-56 min, 

observationstid KAVA 120 h, 

observationstid AM 155 h. 

Pilotintervju & vilka som deltog 

i analysen beskrivs ej. Ricoeur 

inspirerad analys. Citat & etiskt 

godkännande finns. 

Patienter väntade på 

smärtstillande & 

bedömningar. Väntan 
slutade när de kom 

till ett 

undersökningsrum. 

De kände oro över 

om sjukdomen var 

allvarlig. Patienter 

kände sig dumma 

över att ha sökt hjälp 

i onödan, blev sedan 

rädda för om det 

skulle vara allvarligt.  

Tillförlitlighet: Stärks: 

Svarar på syftet, citat 

finns. Verifierbarhet: 
Stärks: Metod utförligt 

beskriven. Observation & 

intervjufrågor beskrivs. 

Pålitlighet: Sänks: Vilka 

som deltog i analysen 

beskrivs ej. 

Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras 

till liknande områden. 
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Son, H., & Yom, Y.-H. 

 
Factors influencing 

satisfaction with emergency 

department medical service: 

Patients' and their 

companions' perspectives 

 
Korea, 2017 

Syftet var att 

utreda de 

enskilda 

faktorer som 

påverkar 

tillfredsställels

en av 

sjukhusvård 

på en 

akutmottagnin

g & att 

jämföra de 

faktorer som 

påverkar 

tillfredställelse

n för patienter 

jämfört med 

deras 

närstående. 

Kvantitativ metod, 

tvärsnittsstudie. Randomiserat 

urval. Inklusion: Använt 

medicinska tjänster på 

akutmottagning senaste 6 mån. 

Exklusion beskrivs ej. 6314 

hushåll & 19,153 (~70,3%) 

individer svarade på 

undersökningen. 1805 

enkäter inkluderades. Kvinnliga 

patienter 549st (59.5%), manliga 

patienter 344st (40,5%). 

Medelålder patienter 59.30 år. 

Internt bortfall beskrivs ej. 

Externt bortfall ~29,7%. Olika 

akutmottagningar i Korea. Korea 

Health Panel Survey, enkät 

innehar gränsvärde. 

Deltagare finnes via en 

nationell datafil, the Korea 

Health Panel Survey 2007-

2009. Mätinstrument testat 

& används nationellt i 

Korea. Gränsvärde 1 (“very 

unsatisfied”) till 4 (“very 

satisfied”). Hypotes finns. 

Signifikansnivå p≤0,05. 

Powerberäkning beskrivs ej. 

Analytisk statistik, logistisk 

regressionsanalys. Etiskt 

godkännande finns. 

* De äldre var mer nöjda 

än yngre (p = 0.026). 

Kvinnliga patienter var 

mer nöjda (46.6%) än 

män (p=0.042). Patienter 

som besökte ofta var mer 

nöjda med servicen 

(p=0.020) än de som 

kom mer sällan. Ju 

längre tid patienter var 

där, ju mer missnöjda var 

de (p=0.032) än de som 

var där kortare tid. 

Patienter som inte 

behövde kirurgisk 

behandling var 60% mer 

nöjda med servicen 

(p=0.044) än de som 

behövde. 

Intern validitet: Stärks: 

Svarar på syftet. Sänks: 

Externt bortfall beskrivs 

otydligt. Internt bortfall 

beskrivs ej. Reliabilitet: 

Stärks: Välanvänt 

frågeformulär. Sänks: 

Formuläret är ej 

psykometrisk testat. 

Statistisk validitet: Stärks: 

Adekvat statistisk metod 

användes. Sänks: 

Powerberäkning finns ej. 

Extern validitet: Stärks: 

Relativt lågt externt bortfall. 

Skulle kunna generaliseras 

till större population. 

Stein-Parbury, J., Gallagher, 

R., Fry, M., Chenoweth, L., 

& Gallagher, P. 

 
Expectations and 

experiences of older people 

and their carers in relation to 

emergency department 

arrival and care: A 

qualitative study in 

Australia  

 

Australien, 2015 

Syftet var att 

upptäcka & 

sprida 

information 

som kommer 

att förbättra 

patientens/närs

tåendes 

upplevelse 

genom 

förbättrad 

omvårdnad. 

Kvalitativ metod. 

Bekvämlighetsurval. Inklusion: 

>65 år med medföljande 

närstående >18 år, minst 1 

kronisk sjukdom, bor hemma, 

engelskspråkig, kunna ge 

informerat samtycke. n=25 

tillfrågades, n=20 tackade ja. 

n=10 var patient, 65-94 år, n=4 

kvinnor, n=6 män. 

Akutmottagning, 

universitetssjukhus, Sydney. 

Semistrukturerade intervjuer. 

2 ggr/vecka, sep 2011-jan 

2012 eftersöktes deltagare & 

sjuksköterskor avgjorde om 

de var tillräckligt friska. 

Kontakt 1 mån senare för att 

boka intervju. Intervjufrågor 

beskrivs väl. Intervjutid 23-

58 min. Pilotstudie beskrivs. 

Förförståelse beskrivs ej. 

Flera forskare deltog i 

analys. Interpretive method 

of analysis. Citat & etiskt 

godkännande finns. 

*Kommunikation brast, 

oklart vad som skulle 

hända. Patienter 

uppskattade vården de 

fick. Det fanns för få 

sjuksköterskor. 

Tillförlitlighet: Stärks: 

Svarar på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod beskrivs väl. 

Pilotstudie & intervjufrågor 

beskrivs. Pålitlighet: Stärks: 

Flera forskare deltog i 

analys. Sänks: Förförståelse 

beskrivs ej. Överförbarhet: 

Stärks: Kontext beskrivs. 

Bra urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras 

till liknande områden. 



 

 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Swallmeh, E., Byers, V., & 

Arisha, A. 

 
Informing quality in 

emergency care: 

understanding patient 

experiences 

 
Irland, 2018 

Syftet med 

denna studie 

var att 

rapportera en 

kvalitativ 

studies 

sammanfattan

de och 

fördjupande 

data om en 

akutmottagnin

g. 

Kvalitativ metod. 

Bekvämlighetsurval. 

Inklusion: Patienter på en 

akutmottagning >18år, 

triagerad nivå 3-5, ingen 

smärta, talar flytande 

engelska. Antal tillfrågade 

beskrivs ej. n=42 

inkluderades. Ålder 18->65 

år. n=29 kvinnor (69%), 

n=13 män (31%). 

Akutmottagning på ett stort 

akademiskt 

universitetssjukhus i Dublin. 

Fokusgrupper. 

En triagesjuksköterska valde 

passande deltagare under 

triagering som stämde in på 

inklusion. Fokusgruppernas 

huvudämne var att undersöka 

vilka faktorer som påverkade 

deras upplevelse av en 

akutmottagning. Mötena varade 

40-50 min. Pilotintervju & 

förförståelse beskrivs ej. Flera 

forskare deltog i analys, en 

oberoende person granskade 

transkript. Tematisk 

innehållsanalys. Citat & etiskt 

godkännande finns. 

 *Frustration över 

lång väntan. 

Kommunikation 

lindrade osäkerheten 

vid väntandet. 

Patienter ville ha 

information under 

hela deras besök på 

akutmottagningen, de 

var oroliga och 

osäkra. Patienter ville 

ha bekväma 

sittplatser, mat, vatten 

& värme. De tyckte 

inte de kunde få tag 

på näringsrik mat. 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet, citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metod utförligt beskriven. 

Observationens huvudämne 

beskrivs. Pålitlighet: Stärks: 

Flera forskare deltog i analys 

& en oberoende person. 

Sänks: Förförståelse beskrivs 

ej. Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden. 

Swancutt, D., Joel-Edgar, S., 

Allen, M., Thomas, D., Brant, 

H., Benger, J., Byng, R., & 

Pinkney, J.   

 

Not all waits are equal: an 

exploratory investigation of 

emergency care patient 

pathways 

 

England, 2017.  

Syftet var att 

undersöka 

vårdprocessen 

och väntetider 

under 

patienters 

vistelse på 

fyra olika 

sjukhus.  

Undersökande studie med 

Lean technique of Value 

Stream Mapping (VSM). 

Bekvämlighetsurval. 

Inklusion: >18 år med hjärt-

andingssymptom eller >60 

år med åldersrelaterade 

sjukdomar med medicinsk 

eller social komplexitet. 

n=108 tillfrågades, n=92 

inkluderades. n=55 kvinnor, 

n=53 män. Ålder 18-99 år. 4 

akutmottagningar i sydvästra 

England. Observationer. 

Patienter rekryterades på 

akutmottagningar kl. 9.00-15.00. 

Forskarna undersökte olika 

väntetider. Patienterna tillfrågades 

varför de befann sig på 

akutmottagningen & deras 

förväntningar på vården. 

Observationstid 25,432 min. 

Förförståelse beskrivs ej.  

Flera forskare deltog i analysen. 

VSM analys. Citat finns ej. Etiskt 

godkännande finns.  

 

*Patienter visste inte 

vad eller vem de 

väntade på. 
Upplevdes som minst 

fördelaktigt med 

långa väntetider 

under em. Väntetider 

var som längst under 

första timmen av 

besöket. Efter 2-4 

timmar började 

väntetider minska. 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syftet. Sänks: Citat finns ej. 

Könsfördelningen stämmer ej 

till totalt antal. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Metoden VSM beskrivs. 

Observationer beskrivs. 

Pålitlighet: Stärks: Flera 

forskare deltog i analysen. 

Sänks: Förförståelse beskrivs 

ej. Överförbarhet: Stärks: 

Kontext beskrivs väl. Bra 

urval. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna överföras till 

liknande områden.  
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