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Sammanfattning
Bakgrund: Akutmottagningen är den hälso- och sjukvårdsinrättning som besöks
av personer som anser sig vara i akut behov av vård. Det är viktigt att sjukvården
fungerar när en persons hälsa sviktar och den ska vara tillgänglig för alla. Alla
patienter har olika behov av vård men vården ska ändå ske på lika villkor. Inom
akutsjukvården fokuseras det främst på diagnos, behandling och att vara effektiv.
Detta kan orsaka att patientens känslomässiga behov åsidosätts. Syfte: Syftet var
att beskriva patienters upplevelser under väntan på att få vård på en
akutmottagning. Metod: Litteraturöversikten baserades på 12 kvalitativa
vetenskapliga artiklar.  Informationssökningen har skett i databaser inom
omvårdnad. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) femstegsanalys.
Resultat: I resultatet framkom det att deltagare upplevde en brist på
kommunikation och information från sjukvårdspersonalen. Deltagarna upplevde
även i relation till väntan ett psykiskt obehag i form av oro eller ångest. Tre
huvudkategorier med sju underkategorier identifierades som presenteras i
resultatet. Slutsats: När personer upplever att deras hälsa är i akut fara beger de
sig till akutmottagningen.  Väl framme på akutmottagningen sker det många
gånger en lång väntan vilket leder till psykisk påfrestning. Genom att
sjuksköterskorna arbetar mer personcentrerat och kommunicerar mer med
patienterna kan deras upplevelse av vistelsen på akutmottagningen förbättras.
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Abstract
Background: The emergency department is the health and medical care facility
that is visited by people who consider themselves in urgent need of care. It is
important that healthcare works when a person's health fails and it must be
accessible to everyone. All patients have different needs for care, but care must
still be provided on equal terms. In emergency care, the focus is mainly on
diagnosis, treatment and being effective. This can cause the patient's emotional
needs to be ignored. Purpose: The purpose was to describe patients' experiences
while waiting to receive care in an emergency room. Method: The literature
review was based on 12 qualitative scientific articles. The information search has
taken place in databases within nursing. The analysis was performed according to
Fribergs (2017) five step analysis. Results: The results showed that participants
experienced a lack of communication and information from the healthcare staff.
The participants also experienced a mental discomfort in the form of worry or
anxiety in relation to the wait. Three main categories with seven subcategories
were identified as presented in the results. Conclusion: When people feel that
their health is in acute danger, they go to the emergency room. Once they arrive at
the emergency department, there is often a long wait, which leads to mental strain.
If the nurses work person-centered and communicate more with the patients, their
experience of the stay in the emergency department can be improved.
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Inledning
När personen inte längre upplever god fysisk hälsa och ser sig i behov av

akutsjukvård kommer den somatiska akutmottagningen bli den hälso-

sjukvårdsinrättning personen vänder sig till för hjälp. Den basala omvårdnaden

som sjuksköterskan kan tillgodose personen i denna situation är av stor vikt. Det

finns många orsaker till att vårdskador uppstår inom vården. På akutmottagningen

kan väntan ge komplikationer och mer lidande för patienter som redan är sjuka

(Socialstyrelsen, 2021). Enligt Almerud et al. (2019) så kan skada eller akut

sjukdom drabba vem som helst, när som helst. När en människas liv hotas hamnar

personen i existentiell kris och många frågor kan komma upp. Frågor som ofta

dyker upp är, kan någon hjälpa mig att överleva? Vad kommer att hända nu?

Patienten hamnar i en beroendeställning och det är viktigt att sjuksköterskan har

det i tankarna vid mötet på akutmottagningen (Almerud, Österberg & Rahmqvist,

2019). Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om patientens

upplevelser av väntan på en akutmottagning.

Bakgrund
Hälsa är en mänsklig rättighet och finns med i många internationella konventioner

men kanske mest framhävd i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella

rättigheter (Eriksson, 2019). FN har tillsammans med sina medlemsländer kommit

upp med en agenda inför 2030. Agendan innehåller 17 globala mål där mål 3 är att

“säkra hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” (United

Nations, 2021). Folkhälsomyndigheten i Sverige bedriver ett tvärprofessionellt

arbete med hjälp av flera olika vetenskapsområden som studerar miljö, hälsa,

människan och samhället. Folkhälsomyndigheten arbetar för att förebygga

sjukdom och främja hälsan med målet att alla ska få en god och jämlik vård för

alla i vårt samhälle (Willman, 2019).

När vår hälsa sviktar så behöver vi hjälp från sjukvården och den hjälpen kan vara

livsviktigt. Det är viktigt att sjukvården fungerar och är tillgänglig för alla. I

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) Kapitel 3 §1 beskrivs att målet är en god

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsa och vård ska ske på
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lika villkor men det betyder inte att alla patienter behöver samma vård. All

omvårdnad ska ske på personnivå och sjuksköterskan måste utgå från patienten

som människa och inte som patientens sjukdom. Inom omvårdnadsvetenskap är

människan en unik individ som behöver bemötas individuellt utefter sina behov

och förutsättningar (Willman, 2019). Att arbeta personcentrerat ger ett partnerskap

mellan sjuksköterskan och patienten och detta partnerskap byggs upp med

centrala värden som förståelse och ömsesidig respekt för patientens självkänsla

och vilja (Ekman, 2018).

Personcentrerad vård, kommunikation och gott bemötande från sjuksköterskan är

viktig inom akutsjukvården. Om kommunikationen mellan sjuksköterskan och

patient ska fungera krävs det engagemang för att ta del av den andra partens

önskemål, erfarenheter och åsikter (Carlsson & Björk, Brämberg, 2019). Det

behövs en god kommunikation för att skapa en god vårdrelation och enligt

McDonald m.fl. (2000) finns där tre syften. Det första ska underlätta utbyte av

exakt och tillförlitlig information, det andra är att sjuksköterskan utvecklar en

medkänsla och relation för att minska den oro som kan uppkomma hos patienten.

Tredje och sista syftet ska underlätta tillfrisknanden och återhämtningen. I

Patientlagen (PL, 2014) står det bland annat att patienten ska få information för att

kunna bestämma och ta ställning till sin vård och känna kontroll över sin situation.

Om patienten i situationen inte blir tagen på allvar så kan känslor som

utanförskap, värdelöshetskänslor men också en maktlöshet uppkomma (Rantala,

2017). Vid behov av akut vård hamnar patienten i en beroendeställning vilket är

viktigt för sjuksköterskan att förstå i mötet med patienten (Almerud, Österberg &

Rahmqvist, 2019).

Akutsjukvården ska vara beredd på att behandla personer som drabbas av skada

eller akut sjukdom som hotar livet, dygnet runt. Till akutmottagningen kan

patienterna komma med antingen en remiss från primärvården, genom ambulans,

utefter telefonrådgivning eller på eget initiativ (Elmqvist och Frank, 2012). Det

kan uppstå akuta tillstånd där patienten behöver medicinska insatser utan en

avtalad tid med hälso- och sjukvården. Koziol-McLain et al. (2000) menade att

patienterna ibland misslyckas att söka vård inom till exempel primärvården och
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sedan känner att de inte har någon annanstans att gå än till akutmottagningen.

Oavsett hur patienten inkommer går patienten via triagen och bedöms där

medicinskt för att kunna sorteras till olika nivåer och tidsintervaller för att bli

omhändertagen (Elmqvist och Frank, 2012). Triage är ett turordningssystem som

är behovsbaserat. Ordningen utgår ifrån hur sjuk eller skadad en patient är och

inte utifrån väntetid eller andra omständigheter. En av de triageskalor som finns är

Medical Emergency Triage and Treatment System, som har fem olika nivåer med

olika färgkoder där röd färg är mest akut och blå är minst prioriterad. Detta

innebär att de patienter som inte riskerar en försämring av sitt tillstånd kommer att

få vänta (Göransson & Eldh & Jansson, 2008). I Socialstyrelsens rapport från

2020 om väntetider på akuten framkom det att 1,6 miljoner människor i ålder 19

år eller äldre tog sig till akutmottagningen för att få hjälp. Det framkommer också

att väntetiden på att få träffa en läkare har gått ner från 58 minuter år 2019 till 50

minuter år 2020. Det bör dock finnas i åtanke att under denna tid pågick Covid-19

pandemin och väntetiderna blev kortare då det befann sig mindre patienter på

akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2020). Från Socialstyrelsens rapport från 2020

framkommer det även vilka skillnader det finns gällande väntetider på olika

akutmottagningar i landet. I Kiruna är väntan på ett besök 18 minuter medan i

Stockholm får patienten vänta 1 timme och 36 minuter (Socialstyrelsen, 2021).

Både vården och tiden upplevs olika för olika personer. Inom akutsjukvården

fokuseras det främst på prioriteringar, att få fram en diagnos, ge behandling, vara

effektiv, att patienten ska överleva och den biologiska kroppen. När fokus läggs

på detta brister det känslomässiga engagemanget och vården kan istället bli

instrumentell (Almerud Österberg & Rahmqvist, 2019). Då är det av största vikt

att sjuksköterskan jobbar personcentrerat vilket också är en av sjuksköterskans sex

kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt en äldre studie av

Cross E, et al. (2005) förväntade sig patienter som kommer till akutmottagningen

att få vänta. Antingen finns det egna erfarenheter av väntan eller hörsägen om

väntan från anhöriga. Korta och intensiva möten med många olika professioner

kännetecknar ett besök inom akutsjukvården. Vid det akuta omhändertagandet

kommer mycket att hända på kort tid och det är viktigt att tänka på att patienten

kan ha ett behov av existentiellt stöd (Almerud, Österberg & Rahmqvist, 2019).
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Om patienten hamnar i någon form av existentiell kris finns det många svåra

känslor som väcks och patienten kan behöva personal som vägleder varsamt för

att kunna hantera situationen. Känslor som kan uppkomma under en existentiell

kris är att känna sig utlämnad, skyddslös, främmande och ofta ensam och rädd.

Därför är det av stor vikt att få en känsla av trygghet i dessa stunder (Sand &

Strang, 2013).

Problematisering
En del av problematiken på akutmottagningar är det stora flödet av patienter och

att patienterna ofta får vänta länge, antingen i väntrummet eller i ett

undersökningsrum (Elmquist & Frank, 2012). När en person blir skadad eller sjuk

hamnar personen i en utsatt situation och blir mer sårbar. De som kommer utan

anhöriga får då vänta i ensamhet (Nyström, 2003). Inom akutsjukvården fokuseras

det främst på prioriteringar, att få fram en diagnos, ge behandling, vara effektiv,

överlevnad för patienten och det kroppsliga. När fokus läggs på detta brister det

känslomässiga engagemanget och vården kan istället bli instrumentell (Almerud,

Österberg & Rahmqvist, 2019).

Genom mer kunskap om patienters upplevelser av väntan på akutmottagningen

kommer sjuksköterskan som arbetar i akutsjukvården att få bättre förutsättningar

för att kunna minska lidandet och ge en bättre omvårdnad i denna situation.

Syfte
Syftet var att beskriva patienters upplevelser under väntan på att få vård på en

akutmottagning.

Metod

Design
Designen är allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats. En allmän

litteraturstudie används för att få en överblick av befintlig forskning (Friberg,

2017). Det publiceras ungefär en miljon nya vetenskapliga artiklar om hälso- och
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sjukvård varje år och det är en omöjlig uppgift för en sjuksköterska att läsa och ta

del av alla vetenskapliga artiklar. En allmän litteraturöversikt är ett bra sätt att ta

sig ann mycket information inom ett och samma område på en och samma gång

och sedan kunna använda materialet för att arbeta evidensbaserat (Rosén, 2017)

Sökvägar och urval
Utifrån vårt syfte identifierades fyra nyckelbegrepp som är upplevelse, väntan,

patient och akutmottagning. Sedan gjordes en pilotsökning med de fyra

nyckelbegreppen för att se hur många relevanta artiklar som framkom. Det

genererade för få relevanta artiklar så vid nästa pilotsökning togs patientblocket

bort och då gav den nya sökningen fler relevanta artiklar. Två fraser som fanns

med i pilotsökningen från början var “long time” och “long wait”. Dessa togs

sedan bort för att inte göra sökningen ledande mot lång väntan. Orden lades in i

svenska databasen MeSH som översatte till rätt engelska ord som användes som

ämnesord i databasen Cinahl Complete och PubMed. Ämnesorden tillsammans

med fritextord byggde sedan upp tre sökblock som gav vetenskapliga artiklar som

besvarade syftet. Ett sökblock i taget byggdes upp med ämnesord och fritext

tillsammans med den booleska operatorn OR (Karlsson, 2017). OR används för

att göra sökningen mer bred, känsligheten ökar och när OR används behövs enbart

ett ord finnas med i träffen. När alla tre sökblocken var byggda användes den

booleska operatorn AND för att inkludera alla sökblock i en och samma sökning.

AND avgränsar sökningen och gör den mer precis eftersom alla blocken måste

finnas med i träffen (Karlsson, 2017). I Cinahl Complete användes även

trunkering som innebär att det går att söka på ett ord och få fram olika böjelser av

det ordet. Fras-sökningar användes för att hålla ihop ord, som till exempel

“waiting time”. Även begränsningar gjordes och dessa begränsningar var

engelskspråkig, peer-reviewed, forskningsartikel och 2017-2022. I PubMed var

begränsningarna engelskspråkig och 2017-2022. Inklusionskriterier som har valts

är att patienten ska vara över 18 år och att väntan har skett på en akutmottagning.

Författarna läste liknande arbeten med samma syfte och fann där intressanta

artiklar som inte framkommit i författarnas sökningar i Cinahl eller PubMed.

Därefter gjordes två manuella sökningar. Artiklarna som valdes ut i PubMed hade
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förslag till liknande artiklar varav två av dessa valdes ut. Dessa två artiklar var

inte i fulltext i PubMed så via HKRs bibliotek hela Summon söktes dem fram i

fulltextformat. När alla sökningarna var gjorda arbetade författarna tillsammans

med att läsa alla överskrifter på funna artiklar. De artiklarna som stämde överens

med syftet sparades. Vidare läste författarna abstraktet och resultatet i varje artikel

noggrant och tillsammans för att se om artikeln svarade på syftet. De artiklar som

inte svarade på syftet, inte stämde in på inklusionskriterierna eller inte var

kvalitativa valdes bort. Utifrån detta valdes det ut åtta artiklar från databasen

Cinahl, två artiklar från databasen PubMed samt två artiklar från den manuella

sökningen. Var god se Bilaga 1 för fullständigt sökschema.

Granskning och analys
Valda artiklar granskades noga och för att kvalitetsgranska artiklarna användes

HKRs kvalitetsgranskningsmall (Blomqvist et al., 2016). Efter det upprättades

artikelöversikter på alla artiklar. Var god se och Bilaga 2 för artikelöversikt. De

valda artiklarna hade en kvalitativ design och artiklarna analyserades av bägge

författarna utifrån Fribergs (2017) fem analyssteg. Författarna började med att läsa

igenom de artiklar som valts ut. Artiklarna lästes noga och flertalet gånger. Sedan

identifierade författarna tillsammans användbar information som sparades i ett

separat dokument och relevanta delar i resultaten valdes ut. Resultatdelarna

sammanställdes och en schematisk översikt bildades. Skillnader och likheter

mellan resultaten identifierades och delades upp i olika färgkoder. Huvudrubriker

och underrubriker skapades utifrån färgkoderna för att sedan sammanställas till ett

resultat i löpande text.

Etiska överväganden
När ett vetenskapligt arbete görs finns alltid risken att människor utnyttjas och far

illa. För att försvara människors värde och rättigheter samt skydda de som

medverkat i studien används etiska kommittéer för att säkerställa att etiska

övervägande är gjorda (Kjellström, 2017). 1964 kom Helsingforsdeklarationen ut

första gången där en av de viktigaste punkterna är ett balanserat behov av ny

kunskap gentemot deltagarnas intresse och hälsa (Kjellström, 2017). De valda

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



12 (44)

artiklarna har alla granskats och alla förutom en artikel var godkänd av en etisk

kommitté. En artikel som inte var godkänd har författarna bedömt om etiska

övervägande tagits med och använts i artikeln. I artikeln fanns informerat

samtycke, frivilligt deltagande med möjlighet att tacka nej samt att deltagarna

blev informerade om varför studien gjordes. Utefter de aspekterna valde

författarna att ta med den artikeln. Även en annan artikel saknade ett etiskt

godkännande och där har författarna valt att ta med den då deltagarna gett sitt

samtycke till att delta. Det finns fyra allmänna huvudkrav vid forskning och dessa

fyra är följande: Informationskravet som innebär att forskarna ska informera

deltagarna om forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att

avbryta. Konfidentialitetskravet för att deltagarnas personuppgifter inte ska

spridas vidare. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva får bestämma hur

länge och på vilka villkor de ska delta och om deltagarna väljer att avbryta studien

ska det inte föregå med negativa konsekvenser. Nyttjandekravet står för att de

uppgifter som samlas in under studiens gång endast får användas i

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).

Förförståelse
Av egna erfarenheter för författare 1 tar personer sig till akuten när primärvården

har stängt och det är enda instansen att ta sig till. Väl framme så slussas

personerna mellan en rad olika avdelningar och olika personal. Författare 1 har

också upplevt att det är brist på personal eftersom tiden till svar eller hjälp känns

lång. Vi båda två vet att det är långa väntetider på akutmottagningar och har själva

upplevt att där sitter personer som vi tror kunde sökt sig till primärvården.

Personer som tar sig till akutmottagningen är väl medvetna om att det kan bli

långa väntetider och personer får ibland sitta så länge att de väljer att gå hem igen

innan de fått någon vård. Genom sociala medier har detta framkommit mer och

mer och det är dagligen vi kan läsa om problemet. Författare 2 upplevde för inte

så länge sedan ett högt tempo för personalen på akuten som var underbemannade

med alldeles för många patienter. Ovissheten och väntan kan te sig på olika sätt

för olika personer, vissa blir orolig medans andra blir aggressiva. Väntan kan till
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och med bli så lång så att patienten inte överlever utan avlider på

akutmottagningen.

Resultat
Resultatet baseras på 12 artiklar med kvalitativ ansats. Dessa belyser patienters

olika upplevelser av väntan på en akutmottagning. Artiklarna kommer från

Brasilien (n=1), England (n=2), Danmark (n=2), Australien (n=3), Irland (n=2),

Iran (n=1) och Taiwan (n=1). 112 män och 128 kvinnor i åldrarna 17-87 år ingick

i studierna. Tre artiklar saknade information om kön och ålder på sina deltagare.

Författarna har efter analysen delat in resultatet i tre huvudkategorier med

underkategorier. Första huvudkategorin är känslomässig påverkan med

underkategorierna väcker många känslor, upplevelsen av ovissheten under väntan

samt tillfreds under väntan. Andra huvudkategorin är upplevelser av vårdmiljön

på akutmottagningen med underkategorierna svårigheter att tillgodose basala

behov och tid i väntan. Tredje huvudkategorin är betydelsen av information och

kommunikation med underkategorier när kommunikationen brister och en god

kommunikation.

Figur 1: Resultatets tre huvudkategorier och underkategorier.
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Känslomässig påverkan

Väcker många känslor
I Philip et al. (2018) upplevde några deltagare sig som otrygga, rädda och hotade i

väntan på akutmottagningen. Förutom sina fysiska besvär upplevde de rädsla på

grund av sina medpatienter (Philip et al., 2018). Även i Mwakilasa et al. (2021)

upplevde deltagarna ångest på grund av andra medpatienters närvaro. Enligt

Hassankhani et al. (2019) hade deltagarna en oförmåga att se andras behov och

upplevde att de blev irriterade och nervösa över att andra patienter på

akutmottagningen inte följde reglerna och hade ett hänsynslöst beteende. De

ansåg sig själva ha högre prioritet (Hassankhani et al., 2019). En kvinna med

epilepsi upplevde oro eftersom kontakten med personalen var bristfällig. Oron

ledde till rädsla för hennes säkerhet gentemot vården som erhölls vilket ledde till

en negativ upplevelse av vistelsen på akutmottagningen (Male et al., 2018). En

hög arbetsbelastning hos sjukvårdspersonalen gjorde att patienterna inte ville

störa. De upplevde att sjukvårdspersonalen var för upptagna för att kunna

kommunicera och detta skapade en ökad oro hos patienterna (Blackburn et al.,

2019). Även osäkerhet och oro uppkom på grund av akutmottagningens struktur

och oförutsägbarhet (Hassankhani et al., 2019; Philip et al., 2017). Vissa äldre

deltagare berättade att de upplevde sig nervösa men även att de fick ökad ångest

och oro över att deras rutiner med sömn och matvanor förändrades under väntan

på akutmottagningen (Barreto et al., 2020). Ward et al. (2017) visar att oron,

ångesten och stressen var ett resultat av väntan men även att deltagarna blev

oroliga över bristen på uppmärksamhet och kunde känna sig bortglömda på

offentliga sjukhus. Oro och ångest upplevdes även i väntan på provsvar och beslut

om inläggning (Philip et al., 2017). I Swallmeh et al (2018) framkom det känslor

som rädsla och sårbarhet för att förlora sin autonomi och att bli beroende av

andra. Jörgensen et al. (2021) påvisar att deltagare med kronisk obstruktiv

lungsjukdom upplevde oro över att bli hemskickade och då inte få den vård de

ansåg sig behöva. Att bli inlagda på sjukhuset och lägga ansvaret på personalen

skulle lindra deras ångest, samtidigt upplevde andra deltagare oro över att få

upprepade frågor som kom från olika personal då de inte förstod syftet med deras
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frågor (Jørgensen et al., 2021). Osäkerhet uppkom då deltagarna inte visste hur

länge de skulle behöva vänta på hjälp (Mwakilasa et al., 2021). Även att vänta på

läkaren framkallade osäkerhet och rädsla som i sin tur utlöste oroande tankar på

vilket besked som skulle komma (Male et al., 2018). Den okända miljön

tillsammans med det medicinska tillståndet deltagarna befann sig i gav oro och

ångest (Hassankhani et al., 2019). Deltagare kände att väntan blev obehaglig och

till en dålig upplevelse och att väntan faktiskt skulle kunna förvärra deras

sjukdomstillstånd eller leda till deras död (Barreto et al., 2020).

Upplevelsen av ovisshet under väntan
Deltagarna som kom till akutmottagningen förväntade sig en lång väntetid

(Blackburn et al., 2019) och vissa deltagare var frustrerade över att behöva vänta

(Philip et al., 2018; Swallmeh et al., 2018). Andra upplevde även irritation över att

de behövde vänta länge på läkarens utlåtande (Swallmeh et al., 2018). Lång

väntan bidrog till dåliga upplevelser och att vissa dagar och tider hade en längre

väntan (Male et al., 2018). Deltagare med kronisk obstruktiv lungsjukdom var väl

medvetna om det kaos som kunde förekomma på akutmottagningen, samtidigt

visste de att när de fick komma till ett eget rum blev upplevelsen en lång, ensam

väntan (Jørgensen et al., 2021). Något som framkom var skillnaden mellan

offentliga och privata sjukhus gällande väntetider. De som sökt vård på offentliga

sjukhus upplevde mycket längre väntetider, att de upplevde sig bortglömda och att

sjuksköterskorna var mer upptagna. På privata sjukhus upplevde deltagarna att

sjuksköterskorna hade mer tid för dem vilket resulterade i en känsla av kortare

väntetider och vissa deltagare valde att betala för privat vård för att minska sin

egen väntetid. Trots längre väntetider på den offentliga akutmottagningen

ifrågasatte deltagarna inte sjukvårdspersonalens kompetens (Ward et al., 2017).

Väntan sker på olika ställen men innefattar alltid en väntan på att få träffa läkaren.

Till skillnad från sjukvårdspersonalen förstod inte deltagarna triage- och

färgkodssystemet som avgjorde väntetiden och deltagarna upplevde att de inte

visste hur lång väntan skulle bli. Samtidigt observerade deltagarna akutens

hektiska tempo och reflekterade över sin egen väntetid (Pedersen et al., 2021).

Samtidigt ville andra bli uppdaterade om hur lång tid det skulle ta för dem att
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träffa läkaren, orsaker till förseningar samt beslut om deras behandling. Det fanns

deltagare som övervägde att lämna akutmottagningen då de upplevde att de inte

fick tillräcklig information om hur länge de kunde förvänta sig att vänta på

behandling (Swallmeh, 2018). Inte alla deltagare förstod behovet av att vänta på

sin behandling och okunskap om triagesystemet bidrog till att deltagarna kunde

överdriva sina symtom och inte berätta hela sanningen för att minska väntan

(Hassankhani et al., 2019). På grund av att väntetiden inte var bestämd upplevde

deltagarna brist på kontroll. De uppgav att de sökte sig till akuten för omedelbar

vård men fick ingen information om väntetiden och en del tyckte att deras ångest

ökade av en lång väntan (Mwakilasa et al., 2021).

Tillfreds under väntan
Enligt Barreto et al. (2020) fanns det deltagare som upplevde väntan som något

normalt och fridfullt. Vissa upplevde till och med en lättnad när de befann sig på

akutmottagningen (Philip et al., 2017). Deltagarna i studien av Pedersen et al.

(2021) förstod och respekterade att andra människor kunde ha det sämre och att

de behövde få vård först. Å andra sidan fanns det deltagare som upplevde väntan

som lidande men genom att använda sig utav sin religiösa tro och andlighet så

försökte de se på väntan som något positivt (Han et al., 2017). Andra upplevde att

oron minskade genom att få korrekt information och att läkarna kunde ge

informationen så att de förstod (Swallmeh et al., 2018). Vissa försökte hämta ut

kraft genom att vänta och hoppades sedan på att läggas in och att det skulle ha en

positiv effekt på deras sjukdomstillstånd (Han et al., 2017). I Philip et al. (2017)

kände de sig tröstade av vetskapen av att de skulle få en lämplig och medicinsk

vård. De som hade erfarenhet av akutsjukvård sedan tidigare upplevde en minskad

oro och de kunde känna sig delaktiga i sin vård trots väntan (Blackburn et al.,

2019). Även enligt Ward et al. (2017) fanns det deltagare på offentliga sjukhus

som inte alls blev oroliga över att behöva vänta länge och i studien av Walker et

al. (2020) framkom det att vissa deltagare inte brydde sig om väntetiden alls. Om

väntetiden blev kortare än förväntat upplevde deltagarna i Blackburn et al. (2019)

en känsla av lättnad. I Philip et al. (2018) upplevdes väntan som oundvikligt men

de var förstående och toleranta över att behöva vänta. Genom att förstå hur
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triagesystemet fungerar förstod deltagarna orsaken till förlängd väntan (Male et

al., 2018). Deltagare i en annan studie beskrev att genom upprepade besök eller att

ha en sjuksköterskebakgrund och på så vis känna till systemet hade de mer

förståelse för vänteprocessen på akutmottagningen (Blackburn et al., 2019). Enligt

Mwakilasa et al. (2021) så upplevde äldre och sjuka deltagare att de fick en bra

vård och att de snabbt fick hjälp direkt efter deras ankomst till akuten.

Upplevelser av vårdmiljön på akutmottagningen

Svårigheter att tillgodose basala behov
I studien gjord av Male et al. (2018) framkom det att deltagarna upplevde

sjukhusmiljön som upptagen, vidare i Philip et al. (2018) upplevdes den även som

bullrig och hektisk. Äldre patienter satt på hårda stolar i väntrummet och upplevde

att det var brist på sängar (Mwakilasa et al., 2021) och det lämnades personer

liggandes i korridorerna på bårar i brist på avdelningsplatser (Male et al., 2018).

Deltagare upplevde även väntemiljön som ogynnsam genom smutsiga golv,

ohygieniska toaletter, brist på mat och dryck (Philip et al., 2018; Mwakilasa et al.,

2021).

Tid i väntan
Det framkommer att det fanns olika stadier av väntan och deltagarna upplevde att

väntetiden varierande vid de olika stadierna under tiden på akutmottagningen.

Väntan på triage, väntan på prov och väntan på att få träffa en läkare (Male et al.,

2018), men även väntan på de olika stadierna var väntan i väntrummet, väntan på

ett eget rum och väntan på läkare, prover, behandling eller att bli inlagd (Philip et

al., 2017; Mwakilasa et al., 2021 ). Många deltagare tyckte att tiden från att de

kom till akutmottagningen tills dess att de skulle få träffa en sjuksköterska eller

läkare skulle gå på mindre än en timme. Det fanns dock de som tyckte att det

kunde gå mer än två timmar och var bekväma med att det tog den tiden medans

vissa deltagare övervägde att istället bege sig till en närliggande vårdcentral.

Andra kunde vänta mer än 6 timmar och verkade nöjda med det eftersom de

upplevde sig säkrare på akutmottagningen än i hemmet (Walker et al., 2020).

Många deltagare uttryckte dock att de slösat bort tid oavsett om de väntat 10
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minuter eller 15 timmar (Pedersen et al., 2021). Slutligen förväntade sig några

deltagare att de inom 30-45 minuter skulle få tid till behandling eller bli inlagda

och att tiden de fått vänta hade en stor inverkan på deras upplevelse på

akutmottagningen (Swallmeh et al., 2018). Några äldre deltagare uttryckte att det

var effektivt och snabbt att komma till triagen och vanligtvis skedde det inom

10-30 minuter efter ankomst till akutmottagningen (Mwakilasa et al., 2021).

Betydelsen av kommunikation och information

När kommunikationen brister
Deltagare upplevde att de inte förstod i vilket tillstånd de var i eller vilken

behandling som skulle ges på grund av bristande och otillräcklig information från

sjuksköterskan (Blackburn et al., 2019) och att det saknades information om de

skulle bli inlagda (Jørgensen et al., 2021). Deltagarna upplevde ibland en

osäkerhet i väntan på att få vård eftersom det var många olika sjuksköterskor

inblandade (Blackburn et al., 2019). Skriftlig information kunde gett en bättre

upplevelse medan andra inte kunde läsa sig till informationen då de var i för dåligt

skick. Å andra sidan tyckte de som fick information att den var för medicinsk och

obegriplig för dem. Samtidigt fanns det upplevd oro över att öka personalens

stress genom att ställa frågor (Blackburn et al., 2019). Vissa deltagare upplevde att

tiden tillsammans med sjukvårdspersonalen var begränsad och de upplevde att

sjuksköterskor och läkare hade bråttom och att de därför inte fick tillräckligt med

stöd (Male et al., 2018). Det framkom även att det var viktigt att veta vilken

sjuksköterska eller läkare som ansvarade för dem (Philip et al., 2018). I Blackburn

et al. (2019) fanns det deltagare som uppgav positiva erfarenheter med effektiva

interaktioner mellan deltagare och sjuksköterskan samtidigt som andra deltagare

upplevde att de blev dåligt informerade och inte fick vara med i beslut som

fattades (Blackburn et al., 2019). Genom att få samma frågor från olika personal

upplevde deltagarna det som att de inte blev lyssnade på  (Jørgensen et al., 2021).

De med kroniskt obstruktiv lungsjukdom upplevde ett stort värde i

kommunikationen med sjukvårdspersonalen men kände att det kunde bli för

många frågor (Jørgensen et al., 2021). Enligt Philip et al. (2018) betonade

deltagarna vikten av regelbunden informationsuppdatering. Detta var avgörande
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om de kom att känna sig bortglömda eller inte. Kommunikationen med personalen

uppfattades oftast som professionell men deltagarna upplevde att det blev en brist

i kommunikationen när det var skiftbyte och deltagarna rapporterade att de

upprepade gånger behövde svara på samma frågor som redan hade dokumenterats

(Philip et al., 2018). Genom otillräcklig medicinsk utrustning och

underbemanning, särskilt under rusningstid, upplevde deltagarna sig inte lyssnade

på när de begärde information och inte fick några svar (Hassankhani et al., 2019).

Det framkom i studien av Swallmeh et al. (2018) att alla deltagare upplevde

informationen som avgörande under deras vistelse på akutmottagningen.

En god kommunikation
Enligt Jørgensen et al. (2021) framkom det att några deltagare upplevde att de

blev välinformerade och att kommunikationen från sjukvårdspersonalen skedde på

ett korrekt sätt. I Ward et al. (2017) framkom det att deltagare som sökte sig till

privat vård upplevde servicen som bra. Det betydde dock inte alltid att det var en

bättre kvalité på vården jämförelsevis med offentliga sjukhus och att den privata

vården inte alltid gav ett ökat förtroende. Male et al. (2018) visade att deltagarna

upplevde det som positivt när sjukvårdspersonal var i närheten trots att kontakten

med dem var minimal. De brister som fanns upplevde deltagarna att de hade

förståelse för och de förstod även att resurserna var begränsade på

akutmottagningen (Male et al., 2018). Enligt Mwakilasa et al. (2021) upplevde

majoriteten av de äldre deltagarna att de fick ett exceptionellt omhändertagande

trots att de såg att sjukvårdspersonalen på akutmottagningen arbetade under svåra

förhållande. Upplevelsen var att vården de fick var professionell och att

sjukvårdspersonalen var trevlig trots den höga arbetsbelastningen (Mwakilasa et

al., 2021). Samtidigt upplevde deltagare med epilepsi sig som nöjda med den tid

och kommunikation de fick av sjukvårdspersonalen (Male et al., 2018).
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Diskussion

Metoddiskussion
Metoddiskussionen skrivs för att visa hur kvaliteten i litteraturstudien har

säkerställts. Det är viktigt att kritiskt kunna granska arbetet och kunna diskutera

det. Viktigt är också att kunna diskutera styrkorna så väl som svagheterna i arbetet

(Henriksson, 2017). Eftersom arbetet är skrivet i en kvalitativ ansats kommer

diskussionen att utgå från Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp, tillförlitlighet,

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Begreppen är framtagna för att visa

att studien har undersökt vad som var meningen att studera från början

Tillförlitlighet (Credibility). Shenton (2004) menar att tillförlitligheten vilar på

om resultatet i studien svarar på syftet. Tillförlitligheten stärks då studien är

genomförd i en kvalitativ ansats då författarna önskade att fånga upplevelser och

detta görs bäst i kvalitativ metod. Stärks även av att studien är gjord i induktiv

design så att författarna gick in förutsättningslöst i analysarbetet. Tillförlitligheten

stärks på grund av att datainsamlingen är gjord i databaserna Cinahl (n=8) och

PubMed (n=2) och dessa databaser grundar sig i medicin och omvårdnad. Även

manuella sökningar (n=2) är gjorda efter att författarna läst andra arbeten inom

samma områden med liknande syfte. Genom att söka i flera olika databaser som

har omvårdnad som fokus stärks tillförlitligheten (Henricson, 2017).

Tillförlitligheten sänks eftersom författarna hade kunnat använda sig utav

PsycINFO för att finna andra relevanta artiklar. Detta resulterar i att författarna

kan ha missat artiklar som hade kunnat vara användbara. Författarna har

konsulterat med bibliotekarierna på både Helsingborgs sjukhusbibliotek och

Högskolan Kristianstads bibliotek för att säkerhetsställa att sökblock och sökord

är korrekt utvalda vilket stärker tillförlitligheten. Svensk MeSH användes också

för att få fram rätt ord genom översättning till engelska. Författarna använde sig

först av ett block som var patient men det gav inga relevanta träffar så det

plockades bort. Efter att det plockades bort ökade relevanta artiklar. Två sökord

som Long time och Long wait uteslöts eftersom det var ledande ord och det fanns

risk för att färga resultatet. En begränsning i sökningarna som gjordes var årtal

mellan 2017-2022. Anledningen till detta var att författarna ville ha den senaste
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forskningen till litteraturstudien. Tillförlitligheten sänks då denna begränsning

hade kunnat breddas då mycket forskning från tidigare år sållades bort, vilket

författarna såg i PubMed. Andra begränsningar som gjordes var peer-reviewed,

forskningsartikel samt engelskspråkig och det gjordes för att optimera relevansen

hos artiklarna (Rosén, 2017). Genom att använda peer-reviewed i Cinahl kom det

fram artiklar som är bedömda som vetenskapliga vilket stärker tillförlitligheten

(Henricson, 2017). Tillförlitligheten stärks ytterligare då sökningarna som gjordes

innefattade två likadana artiklar från både Cinahl och PubMed vilket visar på god

sensitivitet. Vidare stärks också tillförlitligheten eftersom författarna har

kombinerat fritextsökning och ämnesordssökning vilket breddar sökningen.

Exklusionskriterier till litteraturstudien var barn under 18 år. Dock används en

studie från England där deltagare som medverkade var 17 år, detta då England inte

har någon barnakut. Författarna anser att en person på 17 år är så pass nära i ålder

för att kunna vara med i litteraturstudien. Tillförlitligheten stärks då alla av de 12

utvalda artiklarna använder sig av citat vilket bevisar att kvalitén på artiklarna är

hög och att det är djupa intervjuer som gjorts. Då det bara är utvalda delar från

artiklarnas resultat som använts så sänks tillförlitligheten då antalet deltagare

minskade. Två danska artiklar som använts i litteraturstudien var inte etisk

godkända men en var godkänd via det Danska skyddsverket och valdes därför att

tas med i studien trots att den inte uppfyller kvalitetskravet. Även den andra

valdes att tas med då deltagarna gav sitt samtycke till att delta. Även andra

sjuksköterskestudenter, lärare och examinator på Högskolan Kristianstad har läst

granskat och gett kommentarer på hur arbetet kan förbättras vilket stärker

tillförlitligheten.

Verifierbarhet (Dependability). Shenton (2004) menar att verifierbarheten stärks

om författarna har en väl beskriven metod som i sin tur kan göras om av andra och

få liknande resultat. För att kvalitetsgranska artiklarna användes HKRs

kvalitetsgranskningsmall (Blomqvist et al., 2016) och båda författarna granskade

artiklarna först var för sig och sedan tillsammans för att sammanställa

artikelöversikterna. Det gjordes en pilotsökning innan för att se om där fanns

tillräckligt med artiklar som svarade på syftet och sökschema finns presenterade
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under Bilaga 1. Fribergs (2017) femstegsmetod för analys användes och är

beskriven i metodavsnittet. Analysprocessen är noga beskriven, och tillsammans

med sökningarna kan studien göras om igen av andra vilket också stärker

verifierbarheten.

Pålitlighet (Confirmability) Pålitligheten handlar om att visa författarnas

förförståelse och att resultatet i studien inte blivit påverkat av författarnas egna

uppfattningar, vilket visar på en objektivitet. Även att visa vem som varit med i

analysprocessen är en del av pålitligheten enligt Shenton (2004). Förförståelsen

från författarna är dokumenterad sedan innan vilket stärker pålitligheten. Bägge

författarna deltog i analysprocessen och granskade samtliga artiklar var för sig

och sedan gick författarna gemensamt igenom artiklarna för att se vilka

meningsenheter, skillnader och likheter författarna kommit fram till. Vidare när

författarna hade nått konsensus kom det fram nya huvudkategorier och

underkategorier. Resultatet tillsammans med underkategorier och huvudkategorier

skickades ut till utomstående för att kritiskt granskas genom andras ögon. Andra

sjuksköterskestudenter, lärare och examinator har under grupphandledning och

seminarium läst litteraturstudien och sett så att det resultat som kommit fram

grundar sig i data och inte på författarnas förförståelse. Enligt Polit & Beck (2016)

är det svårt att helt utesluta en påverkan på analysen och resultatet. Författarna har

försökt att tänka objektivt under hela skrivprocessen trots förförståelsen. Detta då

det finns en medvetenhet om att förförståelsen kan påverka analysen och

resultatet, vilket stärker pålitligheten. Pålitligheten sänks då artiklarna är skrivna

på engelska och sedan översatts till svenska vilket kan innebära misstolkningar

från författarna. Även att vissa författare till använda artiklar inte har engelska

som sitt modersmål kan ge misstolkningar i texten redan från början.

Skriv ner alla steg angående förförståelse.

Överförbarhet (Transferability) Överförbarheten bestäms utifrån kategoriernas

abstraktionsnivå och huruvida det går att överföra resultatet till en annan kontext

(Shenton, 2004). Vår studie har utgått från personer över 18 års upplevelse under

väntan på akutmottagningen. Överförbarheten är därför begränsad och kan inte

generaliseras till barn som är under 18 år. Vidare måste det tänkas på att
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akutmottagningar i olika länder har olika förutsättningar. Sjukhusen kan vara både

privata och offentliga, samt kan de olika sjukhusen ha olika ekonomiska

förutsättningar. Detta påverkar organisationen olika på de olika sjukhusen vilket

begränsar överförbarheten. Artiklarna kommer från Brasilien (n=1), England

(n=2), Danmark (n=2), Australien (n=3), Irland (n=2), Iran (n=1) och Taiwan

(n=1) vilket ger variation med forskning från majoriteten I-länder men även

U-länder. Överförbarheten stärks då det skulle kunna gå att överföra delar av

resultatet på andra kontexter inom hälso- och sjukvården där det finns en väntan.

Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen baseras på två huvudfynd som gjorts från litteraturstudiens

resultat: Upplevt missnöje på grund av bristande kommunikation och information

och Psykiskt obehag; ett resultat av väntan. Fynden presenteras och diskuteras

med “gröna korset” tillsammans med patientsäkerhet och även KASAM och

slutligen McCormack & McCances modell för personcentrering.

Upplevt missnöje på grund av bristande kommunikation och information

En fungerande kommunikation och informationsöverföring är en förutsättning för

att deltagarna inte ska känna sig bortglömda eller osäkra på akutmottagningen.

Ett centralt fynd i litteraturstudien visade att brist i kommunikationen ledde till att

deltagarna inte upplevde sig delaktiga, de var heller inte med och fattade beslut

om kommande vård. Majoriteten av deltagarna visade ett missnöje gällande

bristande kommunikation och information. Det fanns dem som inte visste vilket

medicinskt tillstånd de befann sig i eller vilken behandling de behövde på grund

av otillräcklig information från sjukvårdspersonalen. Deltagarna fick information

men att de inte kunde ta den till sig och att det istället upplevdes som att de inte

fick någon information alls. Deltagare uttryckte att fast given information var det

svårt att förstå vad informationen innebar eftersom den var för medicinsk och inte

alltid individanpassad. Dessutom bidrog otillräcklig utrustning, stressad och

underbemannad personal till att många frågor förblev obesvarade. Att erhålla

information av sjukvårdspersonalen regelbundet var ett behov som inte

tillgodosågs av sjukvårdspersonalen och ledde till att dem kände sig bortglömda

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



24 (44)

på akutmottagningen. Fynden bekräftas i studien av Jafari et al. (2014) som visade

att stress samtidigt som en hög arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen var en

orsak till att en god interpersonell kommunikation inte kunde tillämpas. En hög

arbetsbelastning i Sverige kan vara är en anledning till att kommunikationen

brister och detta kan leda till att patientsäkerheten hotas. Ett sätt att arbeta

systematiskt och för att öka patientsäkerheten är att arbeta utefter “gröna korset”.

Mallen är utformad som ett kors med 31 dagar där olika färger fylls i för att följa

ett systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten. Det är en enkel

metod för att identifiera risker och vårdskador (Västra götalandsregionen, 2018).

Om sjuksköterskor tillsammans med andra professioner dagligen har ett

avstämningsmöte förmedlas information och risken för vårdskador kan på så vis

minska och patientsäkerheten öka. Østervang et al. (2021) menar att patienter som

befinner sig på akutmottagningen ser att personalen är upptagen och stressad men

ändå har ett behov av att en fungerande kommunikation finns, samtidigt måste

informationen framföras på ett tydligt sätt så att patienterna förstår. Olofsson et al.

(2012) visar att bristen på information om hur lång väntan skulle bli bidrog till

obehag hos deltagarna. Även här kom en känsla av att vara osynlig och övergiven.

Fynden i litteraturstudien visar att dessa faktorer gör att en patient får en låg

känsla av KASAM (Antonovsky, 2008). En känsla av sammanhang med de tre

delbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet gör att patienterna får

en bättre upplevelse under sin väntan på akutmottagningen. Om sjuksköterskan

ger patienten begriplig och tillräcklig information, att finnas där för patienten och

att göra patienten delaktig i sin vård så kommer känslan av sammanhang att höjas

för patienten. Detta leder i sin tur till en bättre upplevelse för patienten under

väntan på akutmottagningen.

Psykiskt obehag; ett resultat av väntan

Psykiskt obehag upplevs hos deltagarna i samband med väntan på

akutmottagningen. Att inte veta vad man väntar på eller hur lång tid väntan

kommer att bli leder till psykiskt obehag. Känslor som oro, ångest, osäkerhet,

stress, och rädsla framkom i majoriteten av studierna. Vidare visar vår

litteraturstudie att deltagarna upplevde en brist på kontroll över sin situation. Detta
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ledde till att deltagarna kände sig rädda under väntan då det fanns en ovisshet om

vad sjukdomstillståndet kunde leda till och även tankar på döden framkom. Detta

framkom även i studien av Möller et al. (2010) att deltagarna känner oro över vad

som kommer att hända men också oro över sitt sjukdomstillstånd. Det bekräftas

ytterligare i Tavakkoli et al. (2014) där deltagarna uppgav att väntan på

akutmottagningen gav dem både ökad puls, svårigheter att andas men även att

deras kroppstemperatur förändrades. En deltagare påpekade även att

muskelsmärtor förekom då denne blev så nervös av att vänta. Burström et al.

(2013) visade att sjuksköterskan bör följa strategier för att deltagare på

akutmottagningen ska uppleva väntan som något acceptabelt och att sjukvården är

pålitlig samt professionell. Väntan ska heller inte ge mer oro för deltagarna om

deras hälsotillstånd. Deltagarna ska få en upplevelse av trygghet och lugn vilket

då kräver att sjuksköterskorna är lugna i sig själva.

Konsekvensetiken har en regel och det är att konsekvensen för handlandet ska bli

så bra som möjligt för så många som möjligt. Detta är en regel där utfallet kan bli

olika i samma situation eftersom vi tänker olika och ser olika konsekvenser

framför oss (Sandman & Kjellström, 2018). Det är upp till sjuksköterskan som

arbetar på akutmottagningen att göra upp en kalkyl och beräkna konsekvenserna

för sitt handlande för alla patienter, både långsiktigt och kortsiktigt. Med ny

kunskap om hur patienterna upplever väntan på akutmottagningen kan detta ge

sjuksköterskan mer ny kunskap för att handlingen blir så bra som möjligt för så

många som möjligt. Vilken etik sjuksköterskan än väljer så är den

personcentrerade vården av stor vikt för patienternas upplevelse av sjukvården.

Den personcentrerade vården utgår från ett humanistiskt sätt att se på människor.

Om sjuksköterskan arbetar efter ett personcentrerat arbetssätt så är meningen att

få ett bra möte mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan ska sedan

utgå från patientens behov och upplevelser. Centralt och viktigt är att

sjuksköterskan ska bortse från sjukdom och istället utgå från den unika personen.

McCormack & McCances modell (2016) är ett ramverk för personcentrerad vård.

För att nå de förväntade resultaten i personcentrerad vård enligt McCormack &

McCances behöver patienterna få en positiv upplevelse av vården. Sjuksköterskan

behöver även involvera patienterna i deras vård så att patienterna känner sig
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delaktiga. Sjuksköterskan bör också se till att vårdkulturen på akutmottagningen

är god så patienterna får en känsla av välbefinnande. Genom att skapa en bra

relation till patienten kan sjuksköterskan göra upplevelsen för patienten bättre.I

Clissetts et al. (2013) studie om utmaningarna med att uppnå en personcentrerad

vård i akut miljö framkom det att relationen som skapas mellan sjuksköterskan

och patienten leder till en känsla av delaktighet och integritet för patienten.

Slutligen väljer författarna att belysa WHO’s (2022) tredje globala mål för en

hållbar utveckling. Det innebär bland annat att åstadkomma en allmän hälso- och

sjukvård för alla, att alla ska ha tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård

med en god kvalité (WHO, 2022). För att alla personer världen över ska få

möjlighet till sjukvård av god kvalité krävs det utveckling inom vården. En

investering av sjukvården i Sverige skulle kunna vara ett nytt system på

akutmottagningarna där väntetiderna blir mer synliga för patienterna. Vilket hade

resulterat i mindre obehag för de som väntar på akutmottagningen.

Figur 2: McCormack & McCances modell för personcentrering översatt till

svenska (Blomqvist, 2019).
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Kliniska implikationer
Resultatet i studien kan användas för att förstå patienters upplevelse på

akutmottagningen. Information och kommunikation är en viktig faktor för

patienterna även att få vetskap om hur lång väntan kommer att bli. Att fortfarande

få känna en kontroll över situationen samtidigt som information och

kommunikation fungerar ger ett ökat välbefinnande och en känsla av att vara

involverad i sin egen vård. Genom att införa ett nytt system inom akutsjukvården

skulle man kunna ge patienterna en förklaring av hur triagesystemet och

färgkoderna fungerar samtidigt som patienten vid inskrivning får veta sin färg så

att en uppskattning om vilken prioritet patienten har för att kunna uppskatta

väntan.

Slutsats
Personer som tar sig till akutmottagningen anser sig vara i behov av akut sjukvård.

I dessa sammanhang kan en känsla av existentiell kris och brist på kontroll

uppkomma. Att vänta utan att veta varför eller hur länge samtidigt som det finns

en brist på information och kommunikation från personalen leder till obehag för

patienten. Genom att personalen kommunicerar mer med patienterna och att

väntetiden på något vis blir synlig kan patienternas ångest och oro minska.

Vår litteraturstudie påvisar även att väntan inte enbart innefattar psykisk

påfrestning utan också observationer kring miljön på akutmottagningarna. När

patienterna tar sig till akutmottagningen kan väntan bli mycket lång och vissa

deltagare beskrev brist på mat och dryck. I en redan utsatt situation kan denna

brist påverka patienten ännu mer negativt. Även patientsäkerheten hotas då väntan

kan bli lång och deras hälsotillstånd förvärras. Befolkningen blir allt äldre vilket

leder till att fler äldre och sköra kommer till akutmottagningen och deras

hälsotillstånd kan förvärras snabbt. Om sjukvårdspersonalen hittar tiden och

förvaltar den rätt skulle mer tillsyn av patienterna ske. På detta sätt kan det

undvikas att patienter får vårdskador. Slutligen vill författarna lyfta fram vikten att

den omvårdnad sjuksköterskan kan ge till patienten under väntan är av stor vikt

för att upplevelsen på akutmottagningen ska bli så god som möjligt. Även att
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personcentrerad vård är något som sjuksköterskan bör eftersträva. Vidare bör

ytterligare forskning av somatiska akutmottagningar göras. Då ur sjuksköterskans

perspektiv för att kunna identifiera likheter och skillnader i upplevelsen av väntan

på en akutmottagning. Detta kan resultera i en utveckling där behoven från

personal och patienter kan sammanställas och utvecklas så att patienter som

besöker akutmottagningen får en god upplevelse.
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: Cinahl complete
Datum: 2022-02-02

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser under väntan på att få vård på en
akutmottagning.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

Akutmottagning Emergency Service [MH] OR
Emergency [fritext] OR
"Emergency department" [fritext] OR
"Emergency care" [fritext]

218,032

Upplevelse “Qualitative Studies” [MH] OR
attitude* [fritext] OR
"qualitative research" [fritext] OR
"qualitative stud*" [fritext] OR
experienc* [fritext] OR
interview* [fritext]

1,025,463

Väntan Waiting rooms [MH] OR
Waiting list [MH] OR
wait* [fritext] OR
"waiting time*" [fritext] OR
await* [fritext] OR
“wait for” [fritext]

36,739

1 AND 2 AND 3 1,042

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed;
Forskningsartikel; 2017–2022

260 8
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Databas: PubMed
Datum: 2022-03-16

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser under väntan på att få vård på en akutmottagning.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

Akutmottagning Emergency Service, Hospital [Mesh] OR
emergency service [Title/Abstract] OR
emergency medical service [Title/Abstract] OR
emergency department [Title/Abstract] OR
urgent care services [Title/Abstract]

154,505

Upplevelse Qualitative Research [Mesh] OR
Patient Satisfaction [Mesh] OR
patient attitude [Title/Abstract] OR
patient sentiment [Title/Abstract] OR
patient opinion [Title/Abstract] OR
patient experience [Title/Abstract] OR
emotions [Title/Abstract]

213,320

Väntan Patient Admission [Mesh] OR
Waiting Rooms [Mesh] OR
Crowding [Mesh] OR
Time-to-Treatment [Mesh] OR
waiting [Title/Abstract] OR
waiting time [Title/Abstract] OR
waiting room [Title/Abstract] OR
wait for [Title/Abstract] OR
queue [Title/Abstract] OR
crowding [Title/Abstract] OR
time-to-treatment [Title/Abstract]

98,530

1 AND 2 AND 3 592

Begränsningar Engelskspråkig; 2017–2022 168 2
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Bilaga 2. Artikelöversikt CINAHL

Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Barreto de Oliveira, A
et al.
Elderly people’s
experiences in
emergencies through
access to other levels
of health care.
Brasilien, 2020

Att förstå äldre
människors
upplevelser på
akutmottagning
genom andra nivåer
av hälso- och
sjukvård.

Slumpmässigt urval.
28 tillfrågade. 8 tackade nej
och 1 var för ung. 10
kvinnor, 9 män, ålder 60–69
år. Deltagare (n=19)
Ink kriterier: Äldre
personer. Fenomenologiska
intervjuer.

Datainsamling april-oktober
2019. Intervjuer 6–22
minuter när patient låg i
sängen, spelades in.
Kvalitativ fältstudie.
Fenomenologisk analys

Etisk godkänd.

De äldres inställning
och humör spelade
roll för hur villiga de
var att vänta. Ångest,
oro, nervositet och
förändringar i sov
och matvanor
försämrade
upplevelsen av att
vänta.

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar på syftet.
Citat finns. Sänks: Korta intervjuer.
Verifierbarhet: Stärks: Metoden bra
beskriven, intervjuerna spelades in.
Sänks: Intervjufrågorna saknas.
Pålitlighet: Stärks: Etiskt godkänd.
Sänks: Analysdelen saknar tydlig
beskrivning. Ingen förförståelse.
Överförbarhet: Kontexten är bra
beskriven, kan överföras till andra
kontexter med äldre personer.

Blackburn, J et al.

Information and
communication in the
emergency department

England, 2019

Studien syftade till
att utveckla
holistisk förståelse
av information och
kommunikation
krav hos patienter
och personal på
akutmottagningen.

Målinriktat urval 15
deltagare. Ink- kriterier:18
år eller äldre. Besökt
akutmottagningen och
sedan blivit inlagd på
avdelning. Kunna
medverka. Ex-kriterier:
Dåligt mentalt skick. Svaga
eller har en infektionsrisk.
Semistrukturerade
intervjuer.

Datainsamling april- juni
2017. Skriftligt samtycke.
Intervjulängd 20–45
minuter vid deltagarens
säng. Intervjuerna
transkriberades.
Tematiska innehållsanalys.
Ingen förförståelse
redovisas.
Etiskt godkänd.

Fyra huvudteman
förknippade med
information och
kommunikation på
akutmottagningen
framkom.
Citat finns

Tillförlitlighet: Stärks: svarar på syftet.
citat finns. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks: metoden och
analys är beskriven. Sänks:
intervjufrågor saknas. Pålitlighet:
Stärks: alla i forskargruppen deltog i
analysen. Sänks: ingen förförståelse.
Överförbarhet: Troligtvis kan studien
göras på andra akutmottagningar men det
saknas en tydlig kontext.
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Han, C. ‐ Y et al.
Waiting and hoping: a
phenomenographic
study of the
experiences of
boarded patients in
the emergency
department
Taiwan, 2016

Syftet med
studien var att
förstå patienters
erfarenheter och
bekymmer
under väntan på
akuten.

Bekvämlighetsurval 20
deltagare. Ink: 20 år eller
äldre, patienter på en
akutmottagning som väntat
mer än 8h, kommunicerar
på mandarin kinesiska, icke
traumapatienter. Exk:
Medvetslöshet,
traumaskador,
funktionsnedsättningar.
Semistrukturerade
intervjuer

Datainsamling
juli-september 2014.
Intervju 45–68 minuter,
ansikte mot ansikte och
spelades in.
Förförståelse beskriven.
Beskrivande
fenomenografisk
analys.
Etiskt godkänd

Upplevde känsla av
hjälplöshet, brist på tillit
till vården. Vissa
använder sig av sin
religiös och andlig sida
för att klara av väntan.
Lida som kommer med
väntan är bara att
uthärda.

Tillförlitlighet: Stärks: bra urval med
varierande åldrar. Citat finns. Svarar på
syftet. Sänks: Inget skriftligt samtycke
var gjort. Ingen pilotintervju.
Verifierbarhet: Stärks: Analysprocessen
är väl beskriven. Sänks: då det inte finns
intervjufrågor att tillgå. Pålitlighet:
Stärks: Etiskt godkänd.Sänks: Ingen
förförståelse beskriven. Endast en som
analyserat. Överförbarhet: kan överföras
till liknande kontext. Sänks pga saknad av
intervjufrågor.

Hassankhani, H et al.
"Me First, Others
Later" A focused
ethnography of
ongoing cultural
features of waiting in
an Iranian emergency
department.
Iran, 2019

Syftet var att
utforska, få
förståelse för
och beskriva hur
det var att vänta
på en iransk
akutmottagning
med särskilt
fokus på
kulturella
särdrag

Målmedvetet urval.
47 deltagare. 9 patienter. 13
släktingar. 4 läkare. 15 ssk,
6 EM residents, ålder
24–62 år.
Inklusionskriterier var
samtycke till att medverka i
studien samt prata persiska
och/eller azerbajdzjanska.
Etnografiska intervjuer och
observationer.

Datainsamling juli
2017-mars 2018. 47
intervjuer i samband
med observationer i fält
3–5 minuter, spelades in
genom fältanteckningar.
Observationer varade
30 min- 3h.
Dokumentgranskning
gjordes. Översättarna
skrev sekretessavtal.
Tematisk
innehållsanalys
Förförståelse
redovisades.
Etiskt godkänd

“Jag först, andra senare”
dök upp som ett
övergripande tema.
Patienter var ofta
omedvetna om sin
sjukdom. Ville snabbt ha
hjälp. Var obekanta med
vilka roller
sjukvårdspersonal hade.
Många patienter
upplevde känslor som
osäkerhet eftersom de
inte visste hur många
timmar de skulle behöva
vänta på vård.

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet
svarar till syftet. Många citat fanns i
artikeln. Samtycke fanns.
Verifierbarhet:Stärks då analys och
metod finns beskriven och frågorna fanns
med samt att det är väl beskrivet hur
forskarna gått tillväga.
Pålitlighet: Stärks då förförståelse fanns.
Godkänd av etisk kommitté,
sekretessavtal skrevs, två analyserade
svaren och översättningen.
Överförbarhet: Kan överföras till
liknande vårdinrättningar, men
geografiska och kulturella aspekter kan
försvåra.
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Jørgensen, L et al.
Patients'
experiences
following acute
admission due to
COPD
exacerbation. A
qualitative
interview study.

Danmark, 2021

Utforska patienters
upplevelser under
inläggning i den
akuta fasen efter en
exacerbation på
grund av KOL.

Målmedvetet urval
16 patienter
tillfrågades, 2 tackade
nej, 1 kunde inte tas
med då inspelningen
inte kunde göras.8
kvinnor och 5 män.
Ålder 50–86. Exk:
kognitiv nedsättning,
de som inte kan prata
eller förstå danska.
Semistrukturerade
intervjuerna

Intervjuerna ägde rum i ett
ostört rum på sjukhuset.
25–55 min spelades in.
Pilotintervju gjord.
Informerat samtycke
fanns. Tre författare i
analysen som
genomfördes i fyra steg.
Tematisk innehållsanalys.
Godkännande erhölls från
det danska skyddsverket.

Oro över att bli
hemskickad från akuten.
Patienter upplevde att de
behövde lugn för att
klara av att andas men
att det var stressigt på
akuten vilket förvärrade
deras symtom. De
upplevde både kaos,
otrygga och ensam
väntan Patienter
upplevde att man inte
blev lyssnad på, även att
det var dålig
kommunikation.

Tillförlitlighet: Sänks pga litet urval
stärks: Svarar på sitt syfte.
Pilotintervjuer gjord, citat fanns.
samtycke fanns. Verifierbarhet: Sänks:
Inga intervjufrågor fanns att tillgå.
Stärks: analysprocessen är väl
beskriven. Pålitlighet: Stärks: Fler än
en som analyserat. Sänks: Fanns ej
någon förförståelse. Inget etiskt
godkännande Överförbarhet: Fler
deltagare hade kunnat öka
överförbarheten samt tillgång till
intervjufrågor. resultatet kan överföras
till liknande kontext med samma
medicinska tillstånd.

Pedersen, A et al.
Challenging
‘colour time’: A
practice and
narrative approach
to organising
waiting time in
hospitals
Danmark, 2021

Syftet med denna
studie var att följa
sjukhusledningen
genom att visa hur
olika variationer av
tid används av
organisationsmedle
mmar och patienter
för att underlätta
och beskriva deras
olika syften,
prioriteringar och
erfarenheter.

Bekvämlighetsurval
26 tillfrågades.15 ssk
3 läkare, 3 chefer och
5 patienter.
Exklusionskriterier:
Rödmarkerad patient i
triage.
Semistrukturerade
intervjuer.

Datainsamling under 3
månader. Etnografisk
fältbaserad studie.
Intervjuerna ägde rum på
en akutmottagning
Gjordes med
intervjuguide, 20–90 min.
Ingen förförståelse är
beskriven. Tematisk
innehållsanalys.
Induktivt förhållningssätt
med tillämpande narrativ
metod.

Tre huvudteman:
Färgtid- man använder
sig av triagesystem för
att sätta en färgkod på
patienten. Rätt tid- efter
att patienten fått sin
färgkod kommer sedan
väntetiden sättas efter
färg. Slösad tid-
patienternas tolkning av
väntetiden.
Citat finns.

Tillförlitlighet: Sänks för litet urval.
Stärks för att det svarar på syftet och det
fanns citat.
Verifierbarhet: Sänks för att
intervjufrågorna inte fanns att tillgå.
Analysprocessen är inte tydligt
beskriven. Pålitlighet: Stärks för att
mer än en har deltagit i analysen. Sänks:
Ej etisk godkänd. Ingen förförståelse
fanns beskriven eller ålder på deltagarna.
Överförbarhet: Sänks: på grund av
litet antal deltagare. Saknas en tydlig
kontext.
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Philip, J et al.
The experiences of
patients with
advanced cancer and
caregivers
presenting to
Emergency
Departments: A
qualitative study.
Australien, 2017

Att utforska
erfarenheter och
uppfattningar av
akutmottagning
ar som innehas
av patienter med
avancerad
cancer
och deras
informella
vårdgivare.

Målinriktat urval.
19 patienter och 12
vårdgivare deltog.
Genomsnittlig ålder 67 år,
55% män.
Inklusionskriterier:
Engelsktalande,
cancerdiagnos, ha besökt
akutmottagningen inom 6
månader, kunna genomföra en
intervju.
Semistrukturerade intervjuer.

Datainsamling
under 6 månader.
Ansikte mot ansikte,
per telefon som
spelades in.
Informerat samtycke
gavs.
Tolkande
fenomenologisk
analys.
Ingen förförståelse
beskriven.
Etiskt godkänd.

Tre huvudteman
identifierades.
*Vägen till
akutmottagningen,
*ångest, osäkerhet,
lättnad och oro
*upplevelsen på
akutmottagningen.

Citat finns

Tillförlitlighet:
Stärks: Resultatet svarar på syftet. Citat och
informerat samtycke fanns. Stort urval. Sänks:
information om tid för intervju fanns ej. Fanns ej
pilotsökning. Verifierbarhet: Stärks:
Intervjufrågorna fanns att tillgå. Sänks:
Analysprocessen ej är tydligt beskriven.
Pålitlighet: Stärks: Etiskt godkänd, fler än en
som analyserat,
Sänks: Ingen förförståelse fanns.
Överförbarhet: Stärks: Tydligt beskrivet
resultat. Sänks: Ingen tydlig kontext är
beskriven.

Walker, K et al.
Displaying
emergency patient
estimated wait
times: A
multi‐centre,
qualitative study of
patient, community,
paramedic and
health administrator
perspectives.
Australien, 2020.

Syftet med
studien var att
få perspektiv på
akuta väntetider
av deltagare och
sjukvårdsperson
al.

Bekvämlighetsurval.
103 intervjuer. 32 patienter,
22 vårdgivare, 21
ambulanspersonal, 20
sjukvårdsadministratörer, 15
samhällsmedlemmar.
12 bortfall.
Medianåldern på alla
deltagarna var 49 år, 55%
kvinnor. Semistrukturerade
intervjuer.

Genomfördes
juli-november 2019
på
akutmottagningen.
Fokusgrupp.
Intervjuerna varade
15–30 minuter.
Ingen förförståelse
fanns.
Grounded theory.
Etiskt godkänd.

Deltagarna ville
veta sin beräknad
väntetid. Upplevelse
av bristande
kontroll när
väntetiden inte var
synlig. Möts av ett
tomrum av
information. Vissa
fick ökad ångest av
att inte veta.

Tillförlitlighet: Stärks för att urvalet av
patienter är många. Svarar bra på syftet och citat
fanns. Verifierbarhet: Stärks då frågorna som
ställts fanns tillgängliga och analysen är väl
beskriven. Pålitlighet: Stärks Många deltagare.
Intervjuaren var opartisk och iklädd vanliga
kläder vilket inte skapade någon auktoritet.
Sänks då ingen konkret förförståelse finns.
Överförbarhet: Stärks: Kontexten är väl
beskriven.
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Bilaga 2. Artikelöversikt PubMed

Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Mwakilasa, M
et al. Care
Experiences of
Older People in
the Emergency
Department: A
Concurrent
Mixed-Method
s Study.
Irland, 2021.

Djupgående
beskriva äldre
människors
upplevelser på
akuten, utforska
potentiella faktorer
förknippade med
goda eller dåliga
erfarenheter av
akutvården.

Ändamålsenligt urval.
4442 deltagare.
1421 svarade på
akutmottagningens
väntetid.
589 svarade på
akutmottagningens
ledning.
Enkätfrågor till de> 65
år.

Blandad metod, tre
kvalitativa öppna
frågor.
Svaren grupperades
till två teman,
väntetid och
hantering på en
akutmottagning.
Tematisk
innehållsanalys
Etisk godkänd

Många äldre upplevde oro
kring hur länge de skulle
behöva vänta och miljön
som smutsig, brist på
integritet och brist på mat.
Tre väntetider
identifierades: Väntan på
att träffa en läkare, tester
eller behandling och att bli
inlagd på avdelning.

Tillförlitlighet: Stärks: Stort urval av
deltagare. Citat fanns. Svarar på syftet.
Verifierbarhet: Stärks:
Analysprocessen är väl beskriven.
Frågorna fanns att tillgå. Pålitlighet:
Stärks: Etiskt godkänd. Sänks: Ingen
förförståelse fanns beskriven.
Överförbarhet: Har en tydlig
målgrupp men sänks då ingen tydlig
kontext är beskriven.

Ward, P et al.
‘Waiting for’
and ‘waiting in’
public and
private
hospitals: a
qualitative
study of patient
trust in South
Australia
Australien,
2017

Syftet var att ge en
djup förståelse för
hur väntetider
påverkar
patienternas
förtroende på
offentliga och
privata sjukhus.

Målmedvetet urval.
36 deltagare.
12 Män
24 Kvinnor
Ålder 25–87 år.
Djupintervjuer gjordes.

Kvalitativ metod,
Intervjutid ca 1
timme, spelades in.
Tre steg av analys
genomfördes:
färgkodning,
konceptuell
kategorisering och
teoretisk
kategorisering.
Tematisk
innehållsanalys.
Etiskt godkänd.

Patienter på ett offentligt
sjukhus upplevde att de
behövde vänta längre än de
som sökte vård på ett
privatsjukhus. Patienter
upplevde mindre
förtroende på offentliga
sjukhus pga längre
väntetider, bristen på
kontakt med
sjukvårdspersonal och att
känna sig bortglömd.

Tillförlitlighet: Stärker: Stort urval.
Svarar på syftet. Skriftligt samtycke.
sänker: Ingen pilotintervju.
Verifierbarhet: Stärker:
Analysprocessen väl beskriven.
Sänker: Intervjufrågorna fanns inte att
tillgå. Pålitlighet: Stärker:
Analyserats av tre författare. Etiskt
godkänd. Sänker: Ingen förförståelse.
Överförbarhet: Fler kvinnor i urvalet
kan sänka överförbarheten. Höjs då
kontexten är väl beskriven.
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Bilaga 2. Artikelöversikt Manuella sökningar

Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Male, L et al.
Perceptions of
emergency care
using a seizure care
pathway for patients
presenting to
emergency
departments in the
North West of
England following a
seizure: a qualitative
study
England, 2018

Syftet var att
utforska hur
vägen till
akuten upplevs
av patienter och
vilka aspekter
som patienter
uppfattade som
hjälpsamma
eller
ohjälpsamma.

Målmedvetet urval
Kvalitativ deskriptiv
studie,
27 intervjuer. Spelades in.
15 män, 12 kvinnor.
Inkl: >16 år, vara på
akutmottagningen efter
epilepsianfall. Exkl:
Provocerat anfall, bodde
utanför området,
funktionsnedsättning, ej
förstå engelska.
Semistrukturerade
djupintervjuer.

25 intervjuer
genomfördes i eget hem,
två ägde rum på annan
plats. Analyserade med
hjälp av en mall.
Kodning och
identifiering gjordes.
Analyserades av två
personer. Tematisk
innehållsanalys.
Samtycke fanns inför
intervjun.
Etisk godkänd.

Tre olika väntan
kom fram,
väntan på triage,
väntan på tester
och väntan på
läkare.
Patienternas
uppfattning om
hur väntetiden
blev bra eller
dålig. Citat
finns.

Tillförlitlighet: Stärks: Citat fanns.
Svarar på syftet. Samtycke fanns.
Sänks: Intervjulängd ej beskriven.
Ingen pilotstudie. Verifierbarhet:
Stärks: Intervjufrågorna fanns att
tillgå. Analysprocessen är bra
beskriven.
Pålitlighet: Stärks: Mer än en som
gjorde analysen. Etiskt godkänd.
Sänks: Ingen förförståelse redovisas.
Överförbarheten: Stärks då
kontexten är väl beskriven.

Swallmeh, E et al.
Informing quality in
emergency care:
understanding
patient experiences
Irland, 2018

Syftet med
uppsatsen var
att rapportera
en kvalitativ
studieinsamling
med
djupgående
data på en
akutmottagning

Bekvämlighetsurval
Fenomenografiska studie.
Urvalet gjordes
tillsammans med
triagesjuksköterskan. 42
patienter deltog, 69% var
kvinnor. Fältanteckningar
och inspelningar. Inkl:
minst 18 år.
Semistrukturerade
intervjuer.

Metoden var
fokusgruppsmöte.
Skriftligt samtycke.
Delades in i 7
fokusgrupper. Varje möte
varade mellan 40–50
minuter.
Det var fler än en som
analyserade. Tematisk
innehållsanalys. Etiskt
godkänd.

Alla deltagare
upplevde
frustration över
den långa
väntan, även att
kommunikation
hade lättat deras
ångest. Citat
finns.

Tillförlitlighet: Stärks: Stort urval.
Citat och samtycke fanns. Svarar på
syftet. Sänks: Majoriteten kvinnor.
Verifierbarhet: Stärks: Bra
beskriven analysprocess.
Sänks: Intervjufrågorna fanns inte.
Pålitlighet: Stärks: Etiskt godkänd.
Fler än en som analyserade. Sänks:
Ingen förförståelse fanns.
Överförbarhet: Stärks då kontexten
är väl beskriven.
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