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Abstrakt 

Akutmottagning är en plats patienter besöker för att få behandling för 

akut sjukdom eller skada. Patienter på akutmottagningen är akut, 

svårt sjuka och kan ha många upplevelser som är relaterade till såväl 

deras sjukdom som deras besök på akutmottagningen. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att 

besöka akutmottagningen. 10 artiklar har analyserats utifrån 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex 

kategorier; “att känna frustration relaterat till lång väntetid med 

bristande tillsyn”, “att inte känna förståelse för sitt hälsotillstånd”, 

“att behöva genomgå obehagliga undersökningar och känna sig 

exponerad”, “att ljud, ljus, dofter, möbler och stressig atmosfär 

försämrade besöket”, “att inte bli involverad eller betrodd” och “att 

känna sig sedd samt att bli bemött med lyhördhet och respekt”. 

Resultatet visade att gott bemötande, information och humanistisk 

människosyn var viktiga förutsättningar i patientens upplevelser på 

akuten. Vidare visade resultatet att en högljudd, stökig miljö, stressad 

vårdpersonal och brist på information och kommunikation 

försämrade patienters upplevelse av besöket på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan behöver beakta patienten ur helhetsperspektiv för en 

fördjupad förståelse för deras upplevelse så hen kan ge en 

ändamålsenlig omvårdnad.  

Nyckelord: Akutmottagning, akut sjukdom, patienters upplevelse, 

sjuksköterska, omvårdnad, omvårdnadshandlingar, miljö, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Att besöka en akutmottagning i Sverige är vanligt, över två miljoner besök ägde rum på 

akutmottagningen 2017 (Socialstyrelsen, 2019). En studie i Sverige visar att hjärt- och 

kärlproblematik, luftvägssymtom, infektionssymtom, akuta buktillstånd samt trauman är de 

vanligaste orsakerna till att ringa efter ambulans för vidare transport och handläggning på 

akutmottagning (Blomstedt, Nilsson & Johansson, 2013). 

På akutmottagning handläggs huvudsakligen akut sjukdom. Upplevelsen av att drabbas av en 

akut sjukdom är för många obehagligt och påverkar fysiskt och psykiskt. Att ha obehagliga, 

eventuellt livshotande symtom är för många en ångestfylld och skrämmande upplevelse där 

kroppen står utanför ens kontroll. Vetskapen om att vara svårt sjuk kan leda till ett psykiskt och 

existentiellt lidande, vilket innebär att patienten upplever att deras liv är skört och att de känner 

sig närmare döden (Pierret, 2003). Ett exempel är patienter med hjärtinfarkt som relaterat till 

bröstsmärta, andnöd och andra associerade symtom ofta upplever kraftig ångest, obehag och 

dödsrädsla (Ciric-Zdravkovic et al., 2014). Att drabbas av akut sjukdom kan väcka känslor och 

existentiella tankar. Det kan yttra sig i som en oro om att en kommer att dö, att en kan uppleva 

oro inför behandlingen samt hur oro för hur livet kommer att bli i framtiden. Akut sjukdom är 

kort sagt förknippat med fysisk, psykisk, social och existentiell smärta samt maktlöshet och 

ibland en ny livssituation att förhålla sig till (Pierret, 2003). 

Det fysiska, psykiska, sociala och existentiella obehaget som uppstår vid sjukdom kan ses som 

ett lidande ur flera aspekter. För det första kan sjukdom ses som ett sjukdomslidande relaterat till 

sjukdomen och dess symtom. För det andra kan sjukdom ses som ett potentiellt vårdlidande 

eftersom den svårt sjuka kommer hamnar i en beroendeställning till sjukvårdspersonalen. 

Vårdrelationen kan upplevas som asymmetrisk eftersom sjuksköterskan besitter makt i form av 

kunskap. I en sådan situation kan ett vårdlidande uppstå om patienten känner sig nonchalerade, 

förbisedd eller inte får sina behov tillgodosedda. Därav är sjuka patienter beroende av 

vårdpersonalens välvilja att göra gott, att bemöta väl, att se hela människan samt värna om etik 

och integritet (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

Omvårdnadsarbetet på en akutmottagning syftar till att stabilisera instabila patienter med akuta 

sjukdomar eller skador samt handlägga patienter vars sjukdomstillstånd annars kan medföra 

svåra konsekvenser (Ramanayake, Ranasingha & Lakmini, 2014). Patienter är ofta svårt sjuka 

och instabila i sina vitala funktioner innebär det att omvårdnaden främst har fokus på somatiska 

omvårdnadsbehov (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser & Platz, 2010). Praktiskt förekommer 

mycket medicintekniska omvårdnadsuppgifter och övervakning av vitala funktioner och 

parametrar (Wikström, 2018). Omvårdnadsarbetet med instabila patienter baseras på ABCDE, 
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vilket innebär fokus på att skapa fria luftvägar, stabilisera andningen och cirkulationen, bedöma 

medvetandegrad samt inspektera patienten avseende sjukdomstecken (Thim, Vinther Krarup, 

Grove, Rohde & Löfgren, 2012). Omvårdnadsarbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen 

består även av att göra preliminära bedömningar av patienter och därefter avgöra hur snabbt 

patienten behöver läkarbedömning (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser & Platz, 2010). Den 

som har störst behov av akutsjukvård skall prioriteras, som hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

betonar. I Sverige är triage ett vanligt system som sjuksköterskan arbetar utifrån i sin 

prioritering. Triage innebär att en sortering utförs baserat på sökorsak, sjukhistoria, 

allmäntillstånd och vitala parametrar för att avgöra vilken patient som ska erhålla vård samt 

läkarbedömning först . Patienten kan sorteras i färger röd, orange, gul, grön eller blå beroende på 

hur snabbt de behöver akutsjukvård (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser & Platz, 2010).  

Den reella situationen på flertalet akutmottagningar är vanligen ansträngd, särskilt under 

sommartid. Det är högt söktryck och vanligt med överbeläggningar, vilket innebär att 

akutmottagningens resurser inte alltid är tillräckliga för att hantera patientantalet. Detta 

äventyrar patientsäkerheten eftersom patienterna inte erhåller den vård som är optimal utifrån 

deras tillstånd (Socialstyrelsen, 2019). Sjuksköterskor beskriver att de inte kan leva upp till sitt 

yrkesansvar eller utföra ett optimalt patientarbete i en sådan kontext (Eriksson, Gellerstedt, 

Hillerås & Craftman, 2018). Som tidigare nämnt får en del patienter lång väntetid på grund av 

att de triageras som blå eller gröna, vilket innebär att deras tillstånd inte är brådskande. Vid en 

ansträngd situation på akutmottagningen med högt söktryck blir dock väntetiden längre för 

samtliga patienter, vilket innebär att oavsett hur sjuk patienten är kan det dröja länge innan de 

får triageras och träffa en läkare. Höga patientantal med överbeläggningar medför med andra ord 

signifikant ökning av väntetid för samtliga patienter (Aldridge, Rogers, Bailey & Rogers, 2016. 

Eftersom många slutenvårdsavdelningar har brist på vårdplatser är det relativt vanligt att svårt 

sjuka patienter vårdas länge på akutmottagningen i väntan på vårdplats. Således blir 

akutmottagningen även en plats för generell omvårdnad som att exempelvis tillgodose vätske- 

och födointag, förebygga fall och trycksår samt läkemedelshantering av stående läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2019). Detta är inte optimalt eftersom miljön på akutmottagningen är 

stressfylld för patienten samt att det stundvis inte finns resurser till att optimalt tillgodose de mer 

generella omvårdnadsbehoven. Således äventyras patientsäkerhet och patienternas välbefinnande 

av den rådande situationen (Inspektionen för vård och omsorg, 2018). 

För att beskriva vad omvårdnad är så handlar omvårdnadsvetenskapen sammanfattningsvis om 

att främja hälsa och välbefinnande samt om att lindra lidande hos individen. Omvårdnad vilar på 

humanistisk människosyn där sjuksköterskan ser individen ur ett helhetsperspektiv utan att 

särskilja det kroppsliga från det själsliga. Inom omvårdnaden är sjuksköterskans värnande av 
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patientens autonomi, delaktighet, säkerhet och integritet centralt. Alla patienter ska erbjudas en 

evidensbaserad, individanpassad och personcentrerad vård utifrån den aktuella situationen. För 

detta krävs goda relationer och samarbete mellan sjuksköterska och patient. Omvårdnaden ska 

alltid vila på vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Med tanke på den påfrestningen det innebär att drabbas av akut sjukdom samt den ansträngda 

situationen som råder på många akutmottagningar som direkt påverkar patienter så känns det 

relevant att fördjupa sig i patienternas upplevelse av att besöka akutmottagningen. Genom att 

fördjupa oss i patienters upplevelse av att besöka akutmottagningen ökar vår förståelse för deras 

perspektiv. Med den ökade förståelsen kan sjuksköterskor bättre reflektera över hur de kan 

utveckla omvårdnadsarbete samt klinisk verksamhet så att patienter får bra upplevelser av besök 

på akutmottagningar. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att besöka 

akutmottagningen. 

Metod 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienter upplevelse av att besöka 

akutmottagningen, därför använde vi kvalitativ innehållsanalys med fokus på manifest ansats 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalysmetod är lämpligt att använda 

eftersom det beskriver, förklarar samt bidrar till en fördjupad förståelse för individers 

upplevelser och uppfattningar av fenomen vilket passar syftet med litteraturstudien (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 2016, s. 52). 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes i Cinahl samt Pubmed för att skapa en överblick om det fanns relevanta 

vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte. Willman et al. (2016, s. 61) beskriver att 

det är nödvändigt att göra en pilotsökning för att se om det finns tillräckligt vetenskaplig 

litteratur som svarar mot studiesyfte. 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl som innehåller forskning inom bland annat 

omvårdnad och Pubmed som innehåller referenser till tidskrifter inom bland annat medicin och 

omvårdnad (Karlsson, 2012, s. 97). Sökord som användes var Emergency Medical Services, 

Emergency Service, Patients experience, Patients perception, Patient’s satisfaction 

Fritextsökning användes enligt Willman et al. (2016, s. 73–75) eftersom fritextsökning ökar 

sensitiviteten men kan också resultera i en ohanterligt stor mängd referenser. Swedish Mesh 

användes för att hitta lämpliga sökord i databasen Cinahl och Pubmed (Karlsson, 2012, s. 105). 
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De booleska söksoperatörerna OR och AND användes i litteratursökningen, vilket enligt 

Willman et al. (2016, s. 72–81) var ett sätt att kombinera söktermer för att hitta ett stort urval 

och relevant litteratur i det avgränsade ämnesområdet. Varje sökord är sökt för sig innan det 

kombinerats med någon boolesk sökoperator.  

Urvalet av artiklar gjordes utifrån artiklarnas titel, abstrakt, syfte, metodbeskrivning, 

forskningsdesign, sammanfattning, undersökningsgrupp storlek, bortfall, studiens resultat, 

metodologiska kvalitet, nyckelord, samt om artikeln innehöll information som svarar på studiens 

syfte (Willman et al., 2016, s. 91–92). Inklusionskriterierna för sökning kan ange specifika 

patientgrupper, resultatmått och typ av studier.  Detta arbete inkluderade vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ studiedesign, individer som har besökt akutmottagningen senaste året samt 

individer som är över 18 år.  Willman et al. (2016, s. 89) menar att forskarna måste ta hänsyn till 

att artiklar är granskade innan publicering.  Begräsningar som användes i denna litteratursökning 

var peer review och skall ha publicerats mellan år 2009 – 2019. Till exempel, enligt willman et 

al. (2016, s. 89) innebär peer review att expertis inom området omvårdnad har granskat artikeln 

innan den publicerades. Litteratursökning och urval presenteras i tabell 1, litteratursökning i 

Cinahl ses i tabell 1, sökning nummer 9 utfördes med begränsningar till peer review, engelska, 

vuxna från 18 år och publicerade mellan 2009 – 2019.  

Tabell 1.  Litteratursökning i CINAHL 

Syftet med sökning:  Beskriva patienternas upplevelse av att besöka akutmottagningen 

CINAHL: 20190923. Begränsningar: Peer review, English, publication date: 2009 – 2019, Adult over 18 years 

Söknr  *)     Söktermer Antal träffar Granskade Antal valda 

 

*  CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritextsökning. 

 

1 CH Emergency medical, services 23356    

 2 FT Emergency service, hospital 27609    

 3 FT Patient experience 33600    

4 CH Patient satisfaction  49682    

5 FT Patient perception 11693    

6   1 OR 2 50224    

 7   3 OR 4 OR 5 88733    

8  6 AND 7 1254   

9  6 AND 7   238 27 6 
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 Forts. Översikt av litteratursökning 
Syftet med sökning:  Beskriva patienternas upplevelse av att besöka akutmottagningen 

Pubmed 20190920. Begränsningar: English, publication date: 2009 – 2019, Adult over 18 years 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Granskade Antal valda 

 

1 Mesh Emergency Medical Service 132915    

2 Mesh  Emergency Service, Hospital 73144    

3 FT Patient experience 287402    

4 FT Patient perception 116573    

5 FT Patient satisfaction 93562    

6   1 OR 2 4132915    

7   3 OR 4 OR 5 6774    

8  6 AND 7  278 19          4 

*MSH – Mesh termer i databasen Pubmed, FT –fritextsökning 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar utfördes utifrån en standardiserad mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser enligt SBU (2019) statens 

berednings för medicinsk utvärdering. SBU har utvecklat ett frågeformulär för att kunna kritisk 

granska litteraturstudiers kvalité och trovärdighet (Willman et al., 2016, s. 24–25). Artiklarna 

har kvalitetsgranskats utifrån syftet, urvalet, datainsamlingen, analysen samt resultatet. 

Danielson (2012, s. 340–341) betonar att utvärdering av kvaliteten är en väsentlig del i 

forskningsprocessen för att bedöma forskningsarbete gällande validitet. Litteraturstudiens styrka 

beror på studiens vetenskapliga kvalitet (Willman et al., 2016, s. 106 - 108). Kvalitetsgranskning 

av artiklarna utfördes genom att tilldela ett poäng per delfråga där författarna ansåg att kriteriet 

uppfylldes. Där forskarna ansåg att kriteriet inte uppfylldes eller var oklart blev det noll poäng. 

Poängsumman räknades i procent av den totala möjliga poängsumman. Om delfrågan bedömdes 

var ej tillämpligt togs den frågan bort från frågeformuläret vilket minska antalet frågor. Till 

exempel om två delfrågor bedömdes ej tillämpligt blev då totalsumman 19 poäng. Totalt fanns 

21 delfrågor i kvalitetsgranskning mall som bedömdes enskild. Poängen räknades i procent för 

att rangordna och gradera artiklarnas kvalité. Hög kvalité (80–100 procent), medel (70–79 

procent) samt låg (60–69 procent) (Willman, Bahtsevani, och Stoltz, 2006, s. 95–96).  I detta 
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arbete bedömdes 7 artiklar som hög kvalité och 3 artiklar bedömdes vara av medelkvalité. 

Kvalitetsgradering, bedömning och analys av de valda artiklarna presenteras i tabell 2.    

Tabell 2. Artiklar översikt i analysen (n= 10)  

Författare/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Blackburn, 

Ousey & 

Goodwin 

(2019) 

Kvalitativ 

 

15 deltagare 

 

 

 

 

  

Intervju, 

fokusgrupp/ 

Kvalitativ analys / 

tematisk 

textanalys 

 

Kommunikation och information är 

grundläggande för att öka 

empowerment och förbättra 

patienttillfredsställelse. 

 

Hög 

  

Blank et al. 

(2014). 

  

 Kvalitativ 

 

49 deltagare  

 

  

Deltagande 

observation/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

För att patienterna på akutmottagning 

skulle uppleva mer trygghet var det 

viktigt att känna igen vårdpersonal 

som vårdade dem, t.ex. veta namn 

och profession 

Hög 

  

Esmat, 

vienne & 

Amr (2018).  

 

  

Kvalitativ 

 

  

42 deltagare 

 

  

Fokusgrupp/ 

Tematik analys 

metod 

 

  

  

Faktorer såsom information, tillgång, 

säkerhet, lyhördhet, empati, och 

tillförlitlighet upplevdes viktiga. 

Omgivning tex mat och sittplatser 

kan påverka patientens upplevelse på 

akutmottagning.  

 

Medel 

 

Han et al. 

(2017). 

 

  

Kvalitativ 20 deltagare 

 

Semistrukturerad 

intervju/ 

Kvalitativ 

dataanalys för en 

fenomenografisk 

studie  

Att besöka en akutmottagning som 

akut sjuk upplevs inte bara som oro 

över sjukdom, utan även oro över 

hela livssituationen. Denna oro kunde 

handla om att livet kommer förändras 

efter sjukdom och att behöva sätta all 

sin tillit på vårdpersonalen och 

sjukvården.   

 

 

 

 

Hög 
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Tabell 2 forts. Artiklar översikt i analysen (n= 10) 

Författare/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Harris et al.  

(2016). 

  

Kvalitativ 

 

 

  

9 deltagare 

 

 

  

Intervju/ 

Fenomenologiskt 

analys 

 

  

Sjuksköterskans kommunikation kan 

påverka patientens upplevelser på 

akutmottagning. Sjuksköterska-

patientkommunikation oftast får låg 

prioritet i akuta situationer vilket 

medför en negativ upplevelse hos 

patienten.  God kommunikation 

upplevas som ett stöd, minska 

stressen samt gör besöket som helhet 

mer uthärdligt. 

 

Hög 

 

 

  

Olthuis et al. 

(2014). 

 

 

Kvalitativ 55 deltagare 

 

 

 

  

Observation, 

Öppna intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

  

Patienter upplevde sig inte passiv på 

akutmottagningen, de ville vara aktivt 

deltagande i sin vård. Det patienter 

upplevde som oroande var 

sjukdomen/skadan samt att lägga sin 

tillit på vårdpersonal. Det som 

upplevdes frustrerande var lång 

väntetid. Oron och frustration 

speglades i icke verbal 

kommunikation samt beteende.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Paul et al. 

(2017). 

  

Kvalitativ 

 

 

  

 

36 deltagare 

 

 

  

Intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

  

Patienterna som besökte privat 

akutmottagning upplevde sig i stor 

utsträckning nöjda över vården och 

upplevde att väntetiden var kortare 

där. Valmöjlighet i akutsjukvården 

upplevdes positivt. 

Medel 

 

  

Revell, 

Searle & 

Thompson 

(2017).  

Kvalitativ 8 deltagare Intervju- och 

fokusgruppdiskuss

ion / Tematisk 

analys (induktiv) 

Det patienten upplevde förbättrade 

deras besök på akutmottagningen var 

personalens kompetens och vårdens 

effektivitet. Samt att regelbundet få 

upprepad, individanpassad, muntlig 

information om deras hälsotillstånd.  

 

Medel 



10 
 

 

Analys 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) beskrivning av manifest 

innehållsanalys. Manifest innehållsanalys har valts eftersom data då analyserad utifrån vad som 

står i texten, deltagarnas egna ord, citat utan tolkning. Detta passar studiens syfte som är att 

beskriva patienternas upplevelse av att besöka akutmottagningen. 

Efter att 10 artiklar systematiskt hade valts ut lästes vi de upprepade gånger var för sig för att få 

en känsla för innehållet. Texten läste upprepade gånger för att få en känsla för innehållet. 

Graneheim och Lundman (2004) definierar meningsenheter som ord, meningar eller 

sammanfattande stycken som är relaterade till varandra samt betonar att meningsenheter är en 

betydande del av analysarbetet. Meningsenheter som var relevanta till vårt syfte extraherade vi 

från texten och översatte dem till svenska. Att förkorta meningsenheter samtidigt som kärnan 

bevaras benämns som kondensering och att ett antal subkategorierna kan sorteras och bygga en 

kategori (Graneheim & Lundman 2004). Totalt framkom 6 kategorier utifrån 19 subkategorier 

detta med stöd av Graneheim och Lundman (2004) som menar att flera subkategorier läggas 

ihop till en kategori, att skapa kategorier är kärnfunktion i kvalitativ innehållsanalys. 

Tabell 2 forts. Artiklar översikt i analysen (n= 10) 

Författare/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Schoenfeld 

et al. (2018). 

 

  

Kvalitativ 29 deltagare Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

  

Patienterna upplever att de vill vara 

mer delaktiga i sin vård men att det 

kan kännas svårt att ta för sig och bli 

delaktig. De önskar att vårdpersonal 

hjälper dem att involveras i vården. 

 

Hög 

Vaillancourt 

et al. (2017). 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 46 deltagare Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Standard 

beskrivande 

tekniker för 

innehållsanalys 

och komparativ 

metod 

 Patienterna på akutmottagningen 

upplever en önskan om att förstå 

orsaken till deras symtom och att 

erhålla symtomlindring. De förväntar 

sig en medicinsk lösning på sin 

sökorsak. 

Hög 
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Rent praktiskt gjordes analysen med stöd av tabell med tre kolumner; meningsenheter, 

översättningar och kondenseringar. Med varje kondensering skrev vi två siffror som visar på 

artikel samt kondensering. Exempelvis betydde 2:10 artikel nummer två, kondensering nummer 

tio. Alla kondenseringar listades och de som var lika varandra i innehåll fick samma färg för att 

lätt identifiera lika kondenseringar, se tabell 3 för ett exempel. 

    Tabell 3: ett analysexempel 

 Meningenhet Översättning Kondensering 

2:10 Waiting times led to patient concerns. The 

ED visit in case 5 lasted about 7 hours and 

the patient frequently referred implicitly 

and explicitly to the difficulty of 

undergoing the extensive waiting   

‘’ I have to endure the waiting.’’ 

Väntetiderna ledde till patientens oro. 

Patienterna kände svårigheter att genomgå den 

omfattande väntan 

‘’ patienter måste tåla lång väntetid’’  

2:11 Att lång 

väntetid är jobbig 

att stå ut med 

                                                                        

Resultat 

Tabell 4. Översikt av resultat (n=6) 

Att känna frustration relaterat till lång väntetid med bristande tillsyn 

Att inte känna sig informerad om sitt hälsotillstånd  

Att behöva genomgå obehagliga undersökningar och känna sig exponerad 

Att ljud, ljus, dofter, möbler och stressig atmosfär försämrade besöket  

Att inte bli involverad eller betrodd 

Att känna sig sedd samt att bli bemött med lyhördhet och respekt 

 

 Att känna frustration relaterat till lång väntetid med bristande tillsyn 

I studier beskrev patienter på akutmottagningen känslan av frustration relaterat till lång väntetid 

innan de får bedömning och vård (Blackburn, Ousey & Goodwin, 2019; Blank, Tobin, Jaouen, 

Smithline, Tierney & Visintainer, 2014; Esmat, vienne & Amr, 2018; Harris, Beurmann, Fagien 

& Shattell, 2016; Olthuis, Prins, Smits, Van de Pas, Bierens, & Baart, 2014;).  Patient som sökte 

för akuta besvär förväntade sig ett snabbt omhändertagande av sjuksköterska och en snabb 

läkarbedömning, vilket så inte var fallet för patienterna i studierna och detta medförde 

frustration (Blank et al., 2014; Esmat, vienne & Amr, 2018). 
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 ''A good question. I’m quite happy to be given a piece of paper, that says, this is what is going 

to happen to you, this is the medication we are suggesting at the moment, this is what we expect 

the outcome to be, this is how long we expect you to be in here, that’s great, I can do that, that’s 

not a problem'' (Blackburn et al., 2019, s. 33). 

Patienterna upplevde att det var frustrerande att de inte fick information om hur länge de 

förväntades vänta på vård, vilket medförde frustration samt önskemål om ett tydligare besked 

angående väntetiden (Olthuis et al. 2014). Patienter önskade att det åtminstone finns skriftlig 

information om väntetid, men önskade helst att sjukvårdspersonalen kommer och ger 

regelbunden information om förväntad väntetid (Blackburn et al., 2019). 

‘’Why can’t the triage nurse tell us roughly the expected time to see a doctor, and when there is 

a delay to let us know?’’ (Esmat, vienne & Amr, 2018, s. 710). 

Vidare upplevde patienter på akutmottagningen frustration relaterat till att sjukvårdspersonalen 

inte ger fortlöpande information om exempelvis provsvar eller vilka undersökningar de skall 

göra (Blank et al., 2014; Esmat, Vienne & Arm, 2015). 

Patienter på akutmottagningen upplevde ovisshet samt frustration över sitt hälsotillstånd och 

över vad som kommer att hända på akutmottagningen, dessutom upplevde många patienter 

plågsamma och besvärliga symtom såsom smärta och andnöd (Harris et al., 2016; Olthuis et al., 

2014). Patienter uttryckte en önskan om att sjukvårdspersonalen borde ge mer tillsyn samt mer 

information om deras hälsotillstånd, provsvar och planerade undersökningar (Blackburn et al., 

2019). 

Att inte känna sig informerad om sitt hälsotillstånd  

I flera studier beskrev patienter på akutmottagningen att de upplever bristande förståelse för sitt 

hälsotillstånd samt att den information som gavs på akutmottagning upplevdes svår att förstå 

(Blackburn et al., 2019; Esmat, Vienne & Amr, 2018; Olthuis et al., 2014; Paul, Philippa, 

Clinton Cenko, Mariastella Pulvirenti, Nicola Dean, Simon Carney, & Samantha Meyer, 2017; 

Schoenfeld, Goff, Downs, Wenger, Lindenauer, & Mazor, 2018;  Vaillancourt, Seaton, Schull, 

Cheng, Beaton, Laupacis, & Dainty, 2017)  

Patienter upplevde att sjukvårdspersonal pratade med sjukvårdstermer som de inte förstod eller 

att sjukvårdspersonalen inte var brydda om att informera dem (Esmat, vienne & Amr, 2018). 

Patienter förstod således inte faktorer kring deras hälsotillstånd, planerade undersökningar och 

behandlingar, vilket medförde otrygghet och ovisshet inför situationen (Esmat, Vienne & Amr, 

2018). 
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“Sometimes when the doctor speaks to you, maybe he thinks that he is speaking to a nurse or 

another doctor, because he uses some words that I don’t understand” (Esmat, Vienne & Amr, 

2018, s. 710) 

''I was kind of just going with the flow a bit, but I felt like it would have been a bit more helpful if 

they would have explained like what’s in the nebulisers and stuff so I actually knew,'' (Blackburn 

et al., 2019, s. 32) 

Patienter på akutmottagning upplevde att deras relation till sjuksköterskan var ojämlik, ensidig 

samt kände ett utanförskap på grund av att informationen var bristande, vilket minskade 

patienternas känsla av förståelse och delaktighet (Esmat, Vienne & Arm, 2018; Schoenfeld et 

al., 2018). 

Patienter i studier upplevde otrygghet när de skulle åka hem från akutmottagningen eftersom de 

inte fick tillräcklig förberedande information på akutmottagningen inför hemgången 

(Vaillancourt et al., 2017). Patienter upplevde osäkerhet kring de egenvårdsråd och läkemedel de 

fick samt när de skulle uppsöka sjukvården framöver, denna osäkerhet grundande sig helt i 

informationsbrist eller otydligt given information (Vaillancourt et al., 2017) 

“[It] was suggested [that I] avoid ER, but at the same time I don’t know what to do when the 

symptoms come. There’s no education. (Vaillancourt et al., 2017, s. 652) 

En del patienter på akutmottagningen fick ingen diagnos eller förklaring trots påtagliga besvär. 

De upplevde således maktlöshet och besvikelse, vilket de kunde hantera genom att återkomma 

upprepade gånger för att få ett svar på orsaken till deras besvär (Olthuis et al., 2014; 

Vaillancourt et al., 2017). 

“I have to adjust my expectations and go home empty handed” (Olthuis et al., 2014, s. 316) 

Att behöva genomgå obehagliga undersökningar och känna sig exponerad 

Patienter beskrev i studier att de kände obehag och utsatthet på akutmottagningen (Blackburn et 

al., 2019; Esmat, Vienne & Amr, 2018; Han et al., 2017; Harris et al., 2016; Olthuis et al., 2014; 

Vaillancourt et al., 2017). I studier beskrev patienter att de kände sig i beroendeställning till 

vårdpersonalen samt tvingades lägga mycket förtroende på vårdpersonalen (Blackburn et al., 

2019; Han et al., 2017; Harris et al., 2016). Vidare upplevde patienter obehag och utsatthet vid 

medicinska undersökningar eftersom dessa kunde upplevas som otäcka och smärtsamma, 

exempelvis upplevde patienter obehag vid blodprovstagningen (Harris et al., 2016; Olthuis et al., 

2014). Vidare upplevde patienter kroppsliga undersökningar som innefattar nakenhet som otäckt 
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eftersom de upplevde att deras kropp var blottad och behandlades som ett objekt (Harris et al., 

2016; Olthuis et al., 2014). 

“For them to be like, ‘Hey, just take your clothes off. Change into this gown.’  (Harris et al., 

2016, s.16) 

I studier beskrev patienter att det kunde upplevas som obehagligt att sitta i ett väntrum och 

samtidigt ha påtagliga symtom, exempelvis uttalad smärtreaktion, samtidigt som andra patienter 

satt i väntrummet och kunde se deras reaktion (Esmat, Vienne & Amr, 2018). Vidare upplevde 

patienter i studier att det var obehagligt att svara på privata frågor i en reception eller i en flersal 

med andra patienter närvarande som kan höra (Esmat, Vienne & Amr, 2018). 

“When you register, everyone can hear you. If you are in pain sitting in the waiting room, 

everyone is watching you. If you are on a trolley or chair inside, it is even worse, others will be 

passing by as if you didn’t exist (Esmat, vienne & Amr, 2018, s. 710)” 

Besked som patienten fick på akutmottagningen kunde direkt leda till tankar om framtiden 

(Olthuis et al., 2014; Vaillancourt et al., 2017). Att exempelvis få råd av läkaren om att man 

behöver hjälp i hemmet eller att få besked att man lider av en smittsam, farlig sjukdom medförde 

många jobbiga tankar om hur livet kommer att bli (Olthuis et al., 2014; Vaillancourt et al., 

2017). Patienten på akutmottagningen kunde föreställa sig att de kommer att bli en belastning, 

att hamna i beroendeställning eller att de kommer att behöva isolera sig från omgivningen 

(Olthuis et al., 2014; Vaillancourt et al., 2017). Detta medför upplevelse av obehag och utsatthet 

(Olthuis et al., 2014; Vaillancourt et al., 2017) 

 “It is horrible to be dependent. It is not in my character, and I do not want to bother my 

children, who work fifty hours a week: I have to learn to deal with my dependency’’ (Olthuis et 

al., 2014, s.316) 

Att ljud, ljus, dofter, möbler och stressig atmosfär försämrade besöket  

I studier förklarade patienter att faktorer i omgivande miljön påverkade upplevelsen av besöket 

på akutmottagningen negativt (Blackburn et al., 2019; Esmat, Vienne & Amr, 2018; Harris et al., 

2016; Paul et al., 2017). Patienter beskrev att miljön upplevs som högljudd, att belysningen var 

obehaglig, att det var obehagliga dofter samt att stolar och sängar var obekväma. Patienter i 

studier upplevde att miljön i väntrummet kunde bli stökig och otrygg emellanåt på grund av 

andra patienter som befann sig i väntrummet (Harris et al., 2016). Vidare beskrev patienter att 

miljön var svår att orientera sig i eftersom det saknades skyltar och anvisningar, vilket upplevdes 
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som irriterande och skapade problem när patienterna skulle hitta på sjukhuset (Esmat, Vienne & 

Amr, 2018). 

“Because of the poor direction signs, people were lost when they were going to the shop or the 

canteen, also when going and coming back from X-ray” (Esmat, vienne & Amr, 2018, s. 709) 

Patienter i studier upplevde även att kulturen på akutmottagningen upplevdes som stressig, 

vilket påverkade upplevelsen av besöket negativt. Patienter kände att det var hög 

arbetsbelastning på akutmottagningen och beskrev att många sjuksköterskor var stressade och 

forcerad (Blackburn et al., 2019). Patienterna upplevde en kultur där sjuksköterskan var 

frånvarande i sitt bemötande eftersom hon inte hade tid att trösta, prata och ge tillsyn samt 

visade med kroppsspråket, exempelvis genom att titta på klockan och ha dålig ögonkontakt att 

hon var stressad och frånvarande (Harris et al., 2016; Paul et al., 2017).  

 “When I see them constantly watching the clock I’m thinking that maybe what I’m really saying 

to them is not that important, or maybe this is not the job for them.”  (Harris et al., 2016, s.16) 

“..The fact that I got left, I mean I was put in that room at six  o’clock in the morning and I did 

not see anyone until I rang a bell at two o’clock in the afternoon because I had a throbbing  

headache from not eating all day they just left me and I never saw anybody until I rang this 

bell” (Paul et al., 2017, s. 5) 

Eftersom patienter i studier kände av att miljön och kulturen på akutmottagningen var ansträngd 

undvek de att ställa frågor eftersom de inte ville störa eller vara besvärliga. Patienterna ville inte 

ta upp tid för den redan stressade sjuksköterskan och undvek därför konversationer med 

sjuksköterskan. Således hämmade miljön och kulturen patienten (Blackburn et al., 2019; Harris 

et al., 2016; Paul et al., 2017) 

Att inte bli involverad eller betrodd 

I flera studier beskrev patienter att de inte kände sig involverade i sin vård samt att personalen 

på akutmottagningen inte lyssnade på dem (Blackburn et al., 2019; Olthuis et al., 2014; 

Schoenfeld et al., 2018; Harris et al., 2016; Esmat, Vienne & Arm, 2018).   

Patienter upplevde att vårdpersonalen inte var brydda om att samarbeta med dem eller involvera 

dem i vården eftersom vårdpersonalen inte talade till dem utan snarare talade över huvudet på 

dem med medicinska termer till en annan kollega (Harris et al., 2016; Blackburn et al., 2019). 
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 ''There was two paramedics, and a nurse, they took a load of information, gave me some 

morphine, and then they left, and then I was taken to, the care was taken over by a nurse and a 

doctor, and they just carried on that care'' (Blackburn et al., 2019, s. 32) 

En del patienter upplevde att vårdpersonalen inte trodde på dem, att de inte tog dem på allvar, att 

de varken tog hänsyn till deras perspektiv eller lyssnade på deras sjukhistoria. Patienterna 

upplevde inte delaktighet och kände sig misstrodda, oviktiga och förbisedda när de fick detta 

bemötande som de upplevde som respektlöst (Olthuis et al., 2014; Schoenfeld et al., 2018). 

  “I have to deal with the fact that my story does not count; I am not being heard.’’ (Olthuis et 

al., 2014, s. 317) 

Att känna sig sedd samt att bli bemött med lyhördhet och respekt 

I flera studier beskrev patienter att ett gott bemötande från sjukvårdspersonalen gjorde besöket 

på akutmottagningen mer positivt. Även gott stöd från anhöriga samt inre resurser såsom tillit 

till religion var strategier patienter använde för att göra besöket på akutmottagningen mer 

lätthanterligt (Blackburn et al., 2019; Esmat, Vienne & Amr, 2018; Han et al., 2017; Revell et 

al., 2017; Schoenfeld et al., 2018; Vaillancourt et al., 2017). Patienter på akutmottagningen 

upplevde i stor utsträckning otrygghet och ovisshet, men tyckte att ett gott bemötande med 

fortlöpande information om vad som hände gjorde dem tryggare (Esmat, Vivienne & Arm, 

2018; Revell et al., 2017; Schoenfeld et al., 2018). Patienter upplevde att fortlöpande 

information om hälsotillståndet och planerade undersökningar gav känsla av trygghet, 

förutsägbarhet samt visade på att sjukvårdspersonalen brydde sig, vilket gjorde deras situation 

på akutmottagningen mer lätthanterligt (Esmat, Vienne & Amr, 2018; Vaillancourt et al., 2017) 

Att sjuksköterskan lyssnade noggrant, var lyhörd, visade respekt och bekräftade deras berättelse 

hade en positiv inverkan på upplevelsen (Revell et al., 2017; Schoenfeld et al., 2018). Vidare 

beskrev patienter i studier att det kändes viktigt att känna sig sedd av sjukvårdspersonalen. Att 

någon regelbundet tittade till en, pratade lite, frågade eller informerade angående hälsotillstånd 

samt visade sig närvarande förbättrade upplevelsen på akutmottagningen (Blackburn et al., 

2019). Dels upplevdes tillvaron på akuten som mer hanterbar, men även symtomen minskade 

och tilliten till sjukvården ökade när patienter upplevde sig väl omhändertagna (Revell et al., 

2017; Schoenfeld et al., 2018). 

 “The nurses kept coming to see me and saying are you ok, how is your pain, all that lot and 

then doctor, he was a nice young man, he went through it all again they were very professional; 

the person in charge of ED was [. . .]. He built up my confidence and I knew I was with a very 
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professional person. . .The doctor came in and also the nurse. I would say she was well up in her 

nursing and, yes, so both of those gave me the information.’’ (Revell et al.,2017, s. 21) 

Patienter beskrev i studier att olika inre resurser, som exempelvis en religion att vända sig till 

eller att deras medföljande anhöriga kunde göra situationen på akutmottagningen mer 

lätthanterlig. Att be till gud kunde medföra begriplighet och trygghet i den svåra, chockartade 

situationen med allt vad det innebar att vara akut sjuk och vårdas på en akutmottagning (Han et 

al., 2017). 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att besöka akutmottagningen. 

Analysen resulterade i sex kategorier baserade på patienters upplevelser. Dessa kategorier är “att 

känna frustration relaterat till lång väntetid med bristande tillsyn”, “att inte känna förståelse för 

sitt hälsotillstånd”, “att behöva genomgå obehagliga undersökningar och känna sig exponerad”, 

“att ljud, ljus, dofter, möbler och stressig atmosfär försämrade besöket”, “att inte bli involverad 

eller betrodd” och “att känna sig sedd samt att bli bemött med lyhördhet och respekt”. 

I resultat framkom att patienter på akutmottagningen upplever frustration och ovisshet relaterat 

till att de får vänta länge på vård samt inte får besked om vad som händer. Vidare framkom det i 

resultatet att patienter var besvikna eftersom de inte upplevde att de fick en tillräcklig tillsyn av 

sjukvårdspersonalen. Resultatet kan förklaras med Erikssons teori om vårdlidande som innebär 

att patienten lider på grund av hälso- och sjukvården, exempelvis till följd av ett dåligt 

bemötande, bristande tillsyn eller för att de inte får rätt vård i rätt tid (Rehnsfeldt & Eriksson, 

2004). Detta lidande är undvikbart och kan förhindras om sjukvårdspersonal agerar optimalt 

(Kasen, Nordman, Lindholm, & Eriksson, 2008). Enligt Kasen et al. (2008) bör sjuksköterskan 

visa vänlighet, öppenhet och respekt för att skapa en god, ömsesidig relation till patienten. I god 

omvårdnad skall sjuksköterskan i möjlig utsträckning tillgodose patientens behov och önskemål 

Detta innebär att sjuksköterskan skall beakta patientens behov och önskemål kring exempelvis 

informationen, omvårdnaden och åtgärder. I resultatet framkom det att patienter upplevde lång 

väntetid på läkarbedömning utan tillsyn, omvårdnad eller information under väntetiden.  Detta 

medförde att patienterna fick vänta länge i ovisshet. Utifrån detta drar författarna av 

litteraturstudien slutsatsen att patienter fick ett bemötande som genererade i negativa upplevelser 

som hade kunnat undvikas. Enligt Arneill & Devlin (2002) hade sjuksköterskan kunnat minska 

vårdlidande på akutmottagning genom att ge tillsyn regelbundet för att se hur patienten har det 

samt visa sig närvarande, att ge adekvat omvårdnad som exempelvis symtomlindring samt 

informera patienten och vara lyhörd för deras frågor under tiden de väntar på läkarbedömningen 

(Arneill & Devlin, 2002). Även hälso- och sjukvårdslag (2017:30) betonar vikten av att ge 
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information, tillsyn och vård i rätt tid till patienter. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) ska sjukvård bedrivas så att kraven på god vård uppfylls, vilket bland annat innebär att 

sjukvården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av information, trygghet och 

kontinuitet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patientlagen (2014:821) beskriver att patienten ska få information om bland annat om sitt 

hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, vilken tidpunkt han 

eller hon kan förvänta sig att få vård samt det förväntade vård- och behandlingsförloppet. 

I resultatet framkom det att patienter ofta upplever bristande förståelse för sin situation relaterat 

till missanpassad information. Detta bidrog till patienterna i vår litteraturstudie inte hade 

förståelse för sin situation och kunde därmed inte vara delaktiga i sin vård. Vidare framkommer 

det i resultatet att patienterna inte blev bemötta på ett individanpassat sätt eftersom 

kommunikationen inte anpassades efter deras kunskapsnivå och erfarenhet. I dagens omvårdnad 

blir det patientcentrerade perspektivet aktuellt (Ekman et al., 2011). Enligt den patientcentrerade 

vården är patienter en beslutsfattande, delaktig samarbetspartner när det gäller deras egen vård 

och behandlingen. En förutsättning för detta är att sjuksköterskan samtalar med patienten på 

deras nivå, bjuder in till samarbete samt är öppen och flexibel för patientens önskningar, behov 

och förväntningar av vården (Ekman et al., 2011). Vidare behöver sjuksköterskan i 

personcentrerad vård undervisa patienten så att de förses med den kompetens som krävs för att 

bli en delaktig samarbetspartner. Tre förutsättningar behövs för patienters lärande. För det första 

ett respektfullt individanpassat bemötande, för det andra krävs individuellt anpassad information 

samt för det tredje delaktighet (Socialstyrelsen, 2015). Rent konkret innebär detta enligt 

författarna av litteraturstudien att sjuksköterskan borde ge patienten information på ett 

respektfullt sätt som passar efter patientens behov och kunskapsnivå. I enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) ska patienterna ha möjlighet att vara delaktiga i sin sjukvård. 

I resultatet framkom det att patienter upplever obehag och utsatthet på akutmottagningen. I 

resultatet ses att patienter upplever obehag och utsatthet vid kroppsliga undersökningar. 

Patienter i resultatet upplevde att blodprovstagning var ett obehagligt moment. Vidare beskrev 

många patienter i resultatet att det kändes obehagligt och integritetskränkande att behöva klä av 

sig för sjukvårdspersonalen på ett sätt en vanligen inte gör i andra sammanhang. Kroppslig vård 

och undersökningar kan göras mer bekväma för patienter genom att informera patienten i förväg, 

vara lugn och lyhörd för patientens reaktioner samt göra patienten så delaktig som möjligt så att 

de upplever att de behåller kontrollen över sin kropp (Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013). För att 

göra detta på ett ändamålsenligt sätt är det av relevans att sjuksköterskan har både kognitiv och 

affektiv empati (Cowdell, 2010). Med stöd av Cowdell (2010) innebär detta att sjuksköterskan 

både rent intellektuellt kan reflektera över hur patienten upplever en situation, men även att 
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sjuksköterskan kan läsa av patientens känslor i den aktuella stunden för att avgöra hur patienten 

känner sig just nu. Utifrån ovanstående stycke kommer författarna av denna litteraturstudie fram 

till att hur patienter upplever olika undersökningar har ett samband med sjukvårdspersonalens 

bemötande och empatiska förmåga. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen bemöter patienter med 

respekt och lyhördhet, ger information i förväg, främjar delaktigheten samt visar på såväl 

kognitiv som affektiv empati. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter upplever ett generellt obehag på 

akutmottagningen som inte direkt kan relateras till sjukvården. Obehaget kan ibland handla om 

framtiden och individens generella livssituation. Enligt svensk sjuksköterskeföreningens (2016) 

kompetensbeskrivning ska den legitimerade sjuksköterskan ha förmåga till att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv och ta hänsyn till hela deras livssituation i omvårdnaden. Detta relaterat till 

resultatet från litteraturstudien innebär att sjuksköterskan ska visa på förmåga till att stödja 

patienten ur ett holistiskt perspektiv, till exempel genom att lyssna och stödja patienten i deras 

tankar om framtiden och hemsituationen. 

I resultatet framkom det att miljön har en negativ inverkan på upplevelsen av besöket på 

akutmottagningen. I resultatet framkom det att ljussättning, ljudnivån, att det var stökigt på 

grund av vissa medpatienter och att möbleringen var dålig, allt detta fick patienterna att känna 

obehag. I resultatet framkom det att skyltar och anvisningar saknas i miljön, vilket ledde till att 

patienter hade svårt att orientera sig i miljön. Den fysiska miljön har betydelse för att främja 

eller hindra patienter i upplevelsen av hälsa då faktorer som belysning, optimalt ljud, tydliga 

skyltar, optimalt golv utan trösklar, bra möblering med sköna och estetiskt tilltalande inredning 

kan öka patientens möjlighet att klara sig själv i miljön, att kunna orientera sig samt trivas i 

miljön (LaVela, Etingen, Hill & Miskevics, 2015). Författarna av denna litteraturstudie kommer 

därmed fram till att miljön är en viktig faktor för upplevelsen av att besöka akutmottagningen 

eftersom miljön påverkar patientens välbefinnande och harmoni. En relevant 

omvårdnadsintervention för sjuksköterskor på akutmottagningar skulle kunna vara att se över 

miljön på akutmottagningen och genomföra ett förbättringsarbete eftersom miljön är så viktig 

för upplevelsen (Arneill & Devlin, 2002). Exempelvis anser författarna av denna 

litteraturstudie att se över bullernivån, se över belysning, golv, skyltar och anvisningar, 

möbleringen, handikappanpassning samt inredning och estetiken. Resultatet i litteraturstudien 

visade att kulturen på akutmottagningen påverkade patienternas relation till sjukvårdspersonalen 

negativt eftersom patienten inte ville söka kontakt med sjuksköterskan när hon visar sig stressad 

och frånvarande. I resultatet framkom då att relationen till sjukvårdspersonalen påverkades 

negativt eftersom patienter undvek att berätta och fråga saker som hade kunnat vara av betydelse 

för vården. Florence Nightingale menar att miljöns sociala dimension innefattar relationerna till 
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personerna i omgivningen. Dessa relationer anses viktiga för upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande (Nightingale, 2004). Vårdmiljön sitter i väggen och patienter kan läsa av klimatet 

i miljön, ett vårdklimat som inger lugn, öppenhet och tolerans gör att patienterna känner ett 

större välbefinnande än i en vårdmiljö som präglas av stress, nonchalans och kyla (Edvardsson, 

Fetherstonhaug, McAuliffe & Chenco, 2011). 

Utifrån ovanstående stycke drar författarna av denna litteraturstudie slutsatsen att känslor som 

signaleras genom sjukvårdspersonalens agerande påverkar patienten. Vidare anser författarna av 

denna litteraturstudie att sjuksköterskan med relativt enkla medel kan förbättra atmosfären och 

miljön på akutmottagningen. Kieft, Brouwer, Francke & Delnoij (2014) anser att genom att inge 

ett lugnare intryck genom såväl bemötandet, agerandet som kroppsspråket skulle patienternas 

benägenhet att vilja söka kontakt med sjuksköterskan öka. Den känslan sjuksköterskan 

signalerar har trots allt stor inverkan på patienters upplevelse (Kieft, Brouwer, Francke & 

Delnoij, 2014). 

I resultatet framkom det att patienter upplever hälsa och välbefinnande på akutmottagningen när 

sjukvårdspersonalen har ett fint bemötande, ger kontinuerlig information samt bekräftar för 

patienter att de ser dem. Med detta bemötande upplevde patienterna att de kände förståelse samt 

hanterbarhet inför sin situation. Det som beskrivs i resultatet skulle kunna härledas till 

Antonovskys teori om KASAM (Antonovsky, 2005). Teorin innebär att upplevelse av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ger individen ett högre KASAM (Antonovsky, 

2005). Det i sin tur förbättrar individens förmåga att hantera påfrestningar i livet som 

exempelvis akut sjukdom. I resultatet av litteraturstudien framkom det att sjukvårdspersonalen 

genom att ge bra information stärkte patienters förståelse av sitt hälsotillstånd och procedurer på 

akuten. Genom ett gott, stödjande och närvarande bemötande stärkte sjukvårdspersonalen i vår 

litteraturstudie patientens förmåga till hanterbarhet trots att patienterna mådde dåligt på grund av 

deras hälsotillstånd. Resultatet kan då förklaras med KASAM då sjuksköterskan genom 

information och ett allmänt gott bemötande kan stärka och bevara en patients hälsa vid akut 

sjukdom eller skada på en akutmottagning. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att besöka 

akutmottagningen, därför användes en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ manifest innehållsanalysmetod kan användas för att beskriva, 

förklara samt fördjupa sig i förståelsen av individers upplevelser och uppfattning av fenomen 

(Willman et al.,2016, s. 52). Metoden var lämplig i denna litteraturstudie eftersom syftet utgick 

utifrån patienters upplevelse av besök på akutmottagning. Författarna av denna litteraturstudie 
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kommer att diskutera trovärdighet utifrån olika begrepp. Wallengren och Henricson (2012, s. 

487) beskriver att trovärdighet ses som ett paraplybegrepp till pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet vilket är indikatorer på god vetenskaplig kvalitet i kvalitativdesign. Dessa begrepp 

värderades och diskuterades utifrån urval, datainsamling och analys. Även Graneheim och 

Lundman (2004) menar att begreppen bekräftelsebarhet, pålitlighet, överförbarhet och 

generaliserbarhet är viktiga att bedöma för trovärdigheten i kvalitativ forskningsdesign.  

Att studien har tydliga inklusionskriterier stärkte litteraturstudiens bekräftelsebarhet. 

Litteraturstudien inkluderade vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign, individer som 

har besökt akutmottagningen senaste året samt individer som är över 18 år. Enligt Wallengren 

och Henricson (2012, s. 489) är tydliga urvalskriterier i litteraturstudien väsentligt för att stärka 

bekräftelsebarheten. Vidare betonar Willman et al. (2016, s. 77) att inklusionskriterierna vid 

litteratursökningen måste anges före sökningsstart för att säkerställa sökningens validitet. I 

denna litteraturstudie har författarna använt Svensk Mesh för att hitta ämnesord samt använt 

booleska sökoperatörer OR och AND i Cinahal och Pubmed databaser som illustreras i tabell 1. 

Booleska sökoperatör är ett sätt att kombinera relevanta ämnesord för att hitta specifik och 

målinriktad litteratur i det avgränsade ämnesområdet (Willman et al., 2016, s. 72–81).    

Litteraturstudiens pålitlighet stärktes genom att författarna har beskrivit metoden noggrant samt 

fått konstruktiv feedback av studiekamrater och handledare. Författarna läste hela artiklarna var 

för sig flera gånger för att få känsla av innehållet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

hela texten i artikeln bör läsas upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Sedan valde 

författarna tillsammans meningsenheter som översattes till svenska eftersom artiklarna var 

skrivna på engelska. De utvalda meningsenheterna kondenserades utan tolkning. Vidare menar 

Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheter inte bör vara för bred eller för smal 

eftersom risken att förlora innehållets kärna om kondenseringen är för stor. Litteraturstudiens 

pålitlighet stärktes också genom att författarna var självkritiska och beaktade kunskaper från 

yrkesutbildning och yrkesutövning. Wallengren och Henricson (2012, s. 488) menar att studiens 

pålitlighet kan påvisas genom att författarna har beskrivit sin förståelse samt försäkra att 

resultatet är rimligt och giltigt. Vidare betonar Wallengren och Henricson (2012, s. 474) att 

litteraturstudiens pålitlighet stärks genom reflektion och diskussion med studiekamraterna och 

handledarna feedback. 

Vi bearbetade artiklarna genom SBU:s standardiserade mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser enligt SBU (2019) där vi utvärderade 

artiklarnas kvalitetsgradering, ett moment som vi kände oss osäker på eftersom vi hade lite 

kunskap om kvalitetsgradering vilket kan påverka trovärdigheten. Willman et al. (2006, s. 96) 
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berättar att forskarna gör kvalitetsgraderingen själva. Författarna av litteraturstudien anser att 

detta kunna leda till osäkerhet vid kvalitetsgradering eftersom författarna inte hade tillräcklig 

kunskap om detta. 

Enligt Danielsson (2012, s. 341) kan resultatet i kvalitativ studie inte generaliseras men det kan 

överföras till liknande kontext. Graneheim och Lundman (2004) menar att studie överförbarhet 

stärks genom en specificerad studiemiljö, sammanhanget, deltagarens urval och egenskaper, 

datainsamling och analysprocess. Därav låter vi läsaren själv bestämma om studien är överförbar 

i eventuell kontext. Litteraturstudiens miljöbeskrivning var att besöka akutmottagning, att 

deltagarna är över 18 år samt att patientens egna ord och upplevelser illustreras och beskrivs i 

texten utifrån patienten egna ord. Persson och Sundin (2012, s. 384) beskriver att användning av 

citat från deltagarna kan förtydliga och förstärka trovärdigheten. 

Slutsats 

Patienter på akutmottagningen har oavsett grad av sjukdom ett behov av tillsyn, kontinuerlig 

information samt empatiskt bemötande oavsett triagering. Patienter känner sig frustrerade, 

oroliga, bortglömda och nonchalerade när de inte informeras på akutmottagningen. Patienter 

önskar att känna delaktighet och bli bemött anpassat efter deras kunskapsnivå. Patienter på 

akutmottagningen upplevde att integriteten kränktes på akutmottagningen vid kroppsliga 

undersökningar samt kände utsatthet när de fick svara på privata frågor inför andra patienter. 

Sjuksköterskan behöver värna om och visa respekt för patientens såväl fysisk som psykisk 

integritet så långt som möjligt i den akuta situationen som råder. Den fysiska som estetiska 

miljön har en stor inverkan på upplevelsen. Därav kan sjuksköterskan se över miljön på 

akutmottagningar för att förbättra den. Till exempel skulle ett förbättringsarbete för 

sjuksköterskor kunna vara att förbättra miljön på akuten så den upplevs tryggare, bekvämare och 

lättare att klara sig själv i. Litteraturstudien har medfört en ökad förståelse för patientens 

upplevelser. Detta har medfört att omvårdnadsbehov har identifierats, bland annat behov av 

delaktighet, stöd, information och undervisning. Med ökad förståelse för omvårdnadsbehov kan 

sjuksköterskor på akutmottagningar starta en omvårdnadsprocess mot att förbättra dessa 

områden. Vidare kan den kunskapen som litteraturstudien har medfört föranleda 

förbättringsarbeten. Forskningen inom området är dock begränsad. Mer forskning skulle vara 

nödvändig för att utöka sjuksköterskans förståelse för patienters upplevelse av att besöka 

akutmottagningen. 
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