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Sammanfattning
Bakgrund: Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio 
minuter på akutmottagningarna i Sverige och väntetiderna ökar ytterligare med ca 7 minuter 
varje år. Detta är ett växande problem som medför ett kunskapsbehov av patientupplevelser
för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska. Genom att beskriva 
patientupplevelser av väntan kan resultatet bidra till en mer omfattande förståelse för 
patienten och dennes omvårdnadsbehov i väntan på akutmottagningar. Litteraturstudien som 
är utförd på ett systematiskt sätt är utförd med inflytande av Travelbees teori om 
mellanmänskliga aspekter.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av väntan på 
akutmottagningar.
Metod: Studien är en litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt med en kvalitativ ansats 
som baserades på 8 vetenskapliga artiklar. Analysprocessen inspirerades av Graneheim och 
Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys i syfte att finna likheter och olikheter i texten.
Resultat: Patienter upplevde att det fanns en bristande information och kommunikation från 
vårdpersonalen på akutmottagningar. Det ansågs av patienterna av stor vikt att bli sedd som 
en individ, att bli lyssnad på och att ha en möjlighet att framföra sina individuella behov för 
vårdpersonalen. En ensamhet och övergivenhet kunde drabba patienterna om de ej blir sedda. 
Patienterna upplevde det som ett positivt möte med sjukvården om vårdpersonalen tog sig tid 
och uppmärksammade dem under sin väntan. Miljön visade sig också ha en roll i hur 
patienterna upplever sin väntan, där de föredrog en miljö med utformade lokaler för möjlighet 
till integritet. 
Slutsats: Slutsatsen av denna studie kan bidra till att ge sjuksköterskan en ökad insikt på hur 
stor betydelse kommunikation har, behovet av personcentrerad information och hur miljön 
har en inverkan på patientens upplevelser av väntan på akutmottagningar.

Nyckelord: akutmottagning, kvalitativ innehållsanalys, patientperspektiv, upplevelser, 
väntan
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Inledning
Väntetiderna på Sveriges akutmottagningar är idag långa och blir allt längre varje år. Den 

genomsnittliga väntetiden på akutmottagningar i Sverige ökade med sju minuter från åren 

2015 till 2017. Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio 

minuter på akutmottagningarna i Sverige (Socialstyrelsen, 2018b). Enligt en studie utförd av 

Göransson och von Rosen (2010) visade sig att bara 30,9 procent av patienterna som besökte 

akutmottagningen fick en uppskattad väntetid till att träffa läkaren för att sedan kunna 

antingen slussar vidare till vårdavdelning eller få gå hem. Väntetiden för var tionde patient 

ligger på sex timmar och femtiosju minuter (Socialstyrelsen, 2017a) Överbeläggningar på 

övriga vårdavdelningar är en av många faktorer som orsakar längre väntetider på 

akutmottagningarna (Socialstyrelsen, 2017b). Vid en otillräcklig kapacitet av vårdplatser kan 

patienter ej skrivas in på vårdavdelningar vilket resulterar i en problematik för 

akutmottagningarna då detta medför en köbildning av patienter. En annan bidragande faktor 

till långa väntetider är otillräcklig bemanning av vårdpersonal på akutmottagningar jämfört 

med den arbetsbelastning som existerar. På akutmottagningar anställs många AT-läkare som 

är under utbildning. Socialstyrelsens analys visar att AT-läkare har en längre behandlingstid 

för patienter jämfört med legitimerade- och specialistläkare vilket kan innebära en längre 

väntetid för AT-läkarens patienter. AT-läkare behöver tillgång till stöd av erfarna läkare men 

detta försvåras under kvällar och nätter då resursen av specialistläkare minskar 

(Socialstyrelsen, 2017b). 

Väntan på akutmottagningar är ett växande problem vilket innebär att det finns ett 

kunskapsbehov av patientupplevelser för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterska. Genom att undersöka detta ämne kan resultatet bidra till en mer omfattande 

förståelse för patienten och dennes omvårdnadsbehov i väntan på akutmottagningar. Utifrån 

intresset och bristande forskning om hur god omvårdnad kan tillämpas för att tillgodose 

patientens behov i en akut miljö, specifikt på akutmottagningar, valdes det att utforska 

patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar.
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Bakgrund

Akutmottagningens verksamhet
Akutmottagningarna är en komplex och dynamisk verksamhet där många olika professioner 

och yrkeskategorier arbetar tillsammans. Dittrich, Giersig, Rothfuß, Stadelmeyer och 

Schuster (2017) menar att en av sjuksköterskans viktigaste omvårdnadsuppgifter är att stötta 

patienterna och deras behov under den akuta situationen. Utefter detta behöver inte 

nödvändigtvis insjuknandet eller diagnosen stå i fokus utan patientens symtom som påverkar 

upplevelsen av det vardagliga livet. Sjuksköterskan har även ett omvårdnadsansvar att känna 

igen, planera, genomföra och utvärdera individuella omvårdnadsbehov samt att underlätta 

självhanteringen under den akuta situationen på akutmottagningen (Dittrich et al., 2017). 

Akutmottagningar är sjukhusens centrum där patienter söker vård med diverse akuta 

sjukdomar eller skador. Här vårdas patienter med livshotande skador men även med lättare 

besvär (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2010). Patienter som finner sig 

på akutmottagningar blir indelade i flera olika kliniker beroende på patienternas åkomma

eller skador. De primära klinikerna som finns på en akutmottagning är medicin, kirurgi och 

ortopedi. I de fall då kirurger och ortopeder saknas på mindre länssjukhus kan patienter 

remitteras till större sjukhus med bättre tillgång av resurser (Wikström, 2018, Kapitel 1). Med 

akutmottagningen som nyckelposition är det av stor vikt att vårdkedjan på akutmottagningen 

fungerar optimalt då den resterande sjukhusorganisationen är beroende av en väl fungerande 

akutverksamhet. De yrkeskategorierna som arbetar på akutmottagningar är sjuksköterskor, 

undersköterskor samt administrativ personal i form av till exempel medicinska sekreterare. 

Majoriteten av läkarna som jobbar på akutmottagningar är under utbildning men även 

specialister tjänstgör här (SBU, 2010). Läkarna har i allmänhet endast ett bestämt antal 

tjänstgöringspass på akutmottagningen och arbetar därmed resterande arbetspass på ordinarie 

arbetsplatser vilket är andra mottagningar eller avdelningar på sjukhuset. Läkare som endast 

är anställda på akutmottagningar kallas akutläkare. Däremot är det inte alla akutmottagningar 

som har tillgång till denna resursen. Sjuksköterskorna som är anställda på akutmottagningar 

har antingen en allmän- eller specialistutbildning (Wikström, 2018, Kapitel 1). 
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Alla patienter ska registreras och bli tilldelade en akutjournal. Patienter måste ange 

personuppgifter då tidigare journalanteckningar kan ge betydelsefull information kring 

tidigare sjukdomar, medicinsk behandling, tidigare undersökning och behandlingar samt 

provsvar och blodgruppering. Med hjälp av denna information görs sedan en första 

bedömning eller en så kallad triagering av patientens vårdbehov (Wikström, 2018, Kapitel 1). 

Triagens innebörd 
Triage är ett begrepp som är väl inarbetat inom dagens akutsjukvård och kommer från franska 

språkets trier vilket översätts till “sortera” (Wikström, 2018, Kapitel 1). Triagens 

huvudsakliga uppgift är att sortera in patienterna i olika kliniker och prioriteringsgrader på 

akutmottagningen. Triagesystemen används för att lättare kunna bedöma vilken 

allvarlighetsgrad patientens tillstånd har samt för att lättare kunna hantera den mängd 

patienter som kan uppstå på akutmottagningen (SBU, 2010). Med en bred kompetens kan 

sjuksköterskor snabbt känna igen, bedöma och ta hand om de allvarliga sjukdomstillstånd 

som kan uppenbara sig på akutmottagningen (Wikström, 2018, Kapitel 1). Sandman, 

Ekerstad & Lindroth (2012) beskriver att det i Sverige inte existerar ett nationellt bestämt 

triagesystem från Socialstyrelsen, men på de flesta av akutmottagningar runt om i landet 

brukas RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). RETTS funktion är att 

med diverse sökord som matas in i ett system i kombination med patientens vitala parametrar 

visa vilken prioriteringsgrad patienten befinner sig i på en femgradig skala. Resultatet ger 

sköterskan en hänvisning på vilken klinik patienten bör omhändertas och en uppfattning på 

hur snabbt patienten borde träffa en läkare för undersökning och bedömning (Sandman et al., 

2012). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska den som har störst behov 

av vård prioriteras. Detta innebär att patienter med ett kritiskt eller hotande ohälsotillstånd 

prioriteras över patienter med mindre allvarliga ohälsotillstånd. Patienter med lägre 

prioriteringar har därför i regel en längre väntetid än patienter som är prioriterade. 

Väntetider och besök på akutmottagningar 
Utifrån en rapport av Socialstyrelsen (2018a) som utfördes under året 2017 besöktes Sveriges 

61 akutmottagningar approximativt 2 miljoner gånger av patienter äldre än 19 år. Äldre 

patienter över 80 år stod för nästan 18% av dessa besök. Besökstider på större 

akutmottagningar är längre i jämförelse med mindre akutmottagningar (Socialstyrelsen, 

2018a). 
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Under perioder där patientmängden är på en högre nivå än ordinärt ökar väntetiderna till mer 

än fyra timmar för ett flertal patienter. Tiden till triage påverkades negativt av hög 

patientbelastning på akutmottagningen. Vid låg belastning kunde idealtiden för triage uppnås 

och fler patienter kunde bli triagerade (van der Linden, Meester & van der Linden, 2016). Vid 

långa väntetider kunde patienter ha en benägenhet att lämna akutmottagningen utan 

bedömning. De patienter som stannade trots långa väntetider gjorde detta till följd av oro över 

deras medicinska tillstånd. Patienter på akutmottagningar uppskattar att en lämplig väntetid 

skulle vara mellan en till två timmar (Fraser et al., 2017). 

Tillvaron på akutmottagningen kan av patienten upplevas frustrerande relaterat till en rad 

olika omständigheter (Wikström, 2018, Kapitel 1). För ett flertal patienter kan symtomen de 

upplever vara några av de värsta de har genomlidit. Trots att inga medicinska åtgärder kan 

utföras kan symtomen som upplevs av patienter vara relaterade till hög ålder, ensamhet och 

patientens upplevelser av den egna verkligheten. För att bemöta dessa patienter på ett 

tillfredsställande sätt är det betydelsefullt att erbjuda ett gott bemötande för att underlätta 

deras förväntan av sin tid på akutmottagningen och därmed kunna påverka deras upplevelser 

av väntan positivt i ett tidigt skede (Wikström, 2018, Kapitel 1). 

Omvårdnad 
För att kunna erbjuda patienten en god omvårdnad på akutmottagningar är respekt, värdighet, 

trygghet samt information fundamentala utgångspunkter. Genom respekt för patientens 

identitet samt beskrivning av den upplevda erfarenheten kan en känsla av delaktighet, 

värdighet och att en känsla av förståelse skapas (Ternestedt & Norberg, 2009). Delaktighet 

kan vidare styrkas genom att upprätthålla en god kommunikation med patienten för att öka 

dennes kunskap, insikt och förståelse (Wikström, 2018, Kapitel l).

Omvårdnad definieras som en yrkesutövning men även som ett kunskaps- och 

forskningsområde (Swenurse, 2014). Begreppets betydelse kan vidare förfinas som kunskap 

kring människan, människans utveckling samt hälsa och välbehag i anknytning till födsel, 

lidande och död. En humanistisk synvinkel samt ett existentiellt filosofiskt synsätt lägger 

grunden för omvårdnaden där människan som individ belyses som aktiv och gestaltande men 

även som en del i en kontext. Omvårdnad ska fundamentalt utföras utifrån en personnivå där 

patienten som vårdas ska vara så autonom som tänkbart (Swenurse, 2014).
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För att patienten och dess anhöriga ska bli så delaktiga som möjligt och därmed kunna 

uppleva en trygghet samt respekt ska maktförhållandet mellan sjuksköterska och patient

balanseras inom omvårdnaden. Förståelse för begreppet omvårdnad utvecklas utifrån vilken 

syn sjuksköterskor har på människan och dennes möjligheter (Swenurse, 2014). 

Omvårdnad karaktäriseras av en stark relation mellan omvårdnad och en professionell 

bedömning vilket blir av stor användning i akutmottagningens verksamhet (Austgard, 2008).

Självbestämmande samt integritet kombinerad med information kring väntetider och annan 

relevant information kring akutbesöket till exempel undersökningsmetoder och behandlingar 

ökar patientens trygghet i omvårdnaden (Elgán & Fridlund, 2009).

Teoretisk referensram - Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter
Travelbee (1971, Kapitel 6) menar att sjuksköterskor ska sätta patienten i centrum och inte 

avhumanisera patienterna vilket enkelt kan ske i en sjukhusmiljö. Med en ständig dialog med 

patienterna kan sjuksköterskan fokusera på individuella behov och behöver nödvändigtvis 

inte fokusera på själva sjukdomen. Varje patient är en unik varelse och borde bli bemött 

därefter. För att kunna förstå omvårdnad måste en förståelse uppstå kring vad som sker 

mellan patient och sjuksköterska, hur deras interaktioner kan uppfattas och vilka

konsekvenser som kan uppstå för patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att etablera en 

sådan relation med patienten men det är inte enbart sjuksköterskans ansvar att upprätthålla 

relationen. En sådan relation måste vara ömsesidig (Travelbee,1971, Kapitel 6). Ett av 

sjuksköterskans mest betydelsefulla redskap är kommunikationen. Det är en ömsesidig 

process där både patient och sjuksköterska delar sina erfarenheter och känslor för att uppnå 

en djupare förståelse för varandra. För att kunna uppnå omvårdnadsmålen, hjälpa patienten 

bemästra sin sjukdom samt lidande och finna mening i situationen krävs en tillfredsställande 

kommunikation. Syftet med kommunikationen är att upprätta en relation med patienten för att 

lära känna hen och kunna utforska och tillgodose patientens behov. Kommunikationen kan 

dock ha en motsatt effekt på patientens hälsa. Den kan antingen lindra eller förstärka 

patientens isolering och ensamhet om de blir bemötta på ett ovärdigt sätt. Kommunikationen 

är en komplicerad process som kräver förutsättningar, en färdighet och förkunskap för att 

tillämpa en väl utförd kommunikation (Travelbee, 1971, Kapitel 4). 
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Problemformulering
Väntetider på akutmottagningar i Sverige och runt om i världen ökar varje år och trenden 

förväntas inte att avta de kommande åren (Socialstyrelsen, 2018b). Med detta i åtanke ligger 

det stor vikt på att få en utökad kunskap kring hur den långa väntan påverkar patienternas 

välbefinnande och känsla av hälsa. Davenport, O´Connor, Szychowski, Landry och 

Hernandez (2017) skriver att en lång väntetid är den övergripande faktorn som leder till att 

patienterna är missnöjda med sina besök på akutmottagningarna. Detta gör att sjuksköterskors 

omvårdnad är en essentiell beståndsdel för att kunna undvika ovisshet och lidande hos 

patienterna. Det är därför betydelsefullt att få en större förståelse kring vilka faktorer som 

påverkar patientens subjektiva upplevelser som helhet av väntan på akutmottagningar. 

Syfte
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar. 

Metod

Design 
Utifrån studiens syfte att beskriva patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar 

valdes det att utföra en litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt med en kvalitativ ansats. 

Polit och Beck (2017, Kapitel 3) beskriver att en kvalitativ ansats används för att belysa 

mönster av samband och skillnader för att framhäva en djupare innebörd av ett fenomen. 

Mönster av förenade teman och processer identifieras som ett sätt att förstå helheten (Polit & 

Beck, 2017, Kapitel 3). En litteraturstudie används för att metodiskt samla in material kring 

en specifik forskningsfråga genom att tydligt redovisa data, urval och datainsamling. Detta 

utförs i relation med att läsaren ska ges möjlighet till att bedöma studiens trovärdighet (Polit

& Beck, 2017, Kapitel 29). Resultatet analyserades med inspiration av Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys.
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Urval
Polit och Beck (2017, Kapitel 22) förklarar att tillfredsställande data i relation till 

frågeställningen är en essentiell faktor för urval av kvalitativa studier. Inklusionskriterierna 

för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara kvalitativa med fokus på patienter som 

upplevt väntan på akutmottagningar och som är 18 år eller äldre. De utvalda vetenskapliga 

artiklarna skulle även vara peer-reviewed och ha ett etiskt resonemang eller ett etiskt 

godkännande. Exklusionskriterierna var artiklar med publiceringsdatum före året 2004 och 

artiklar som inte var redovisade i det engelska språket. Polit & Beck (2017, Kapitel 12) 

menar att forskaren måste utforma specifika urvalskriterier för att avgränsa en population 

som ska undersökas. De kriterier som karaktäriserar populationen är inklusions- och 

exklusionskriterier (Polit & Beck, 2017, Kapitel 12). 

Datainsamling
Den systematiska sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL och 

PubMed. Dessa databaser ansågs av störst värde för studien då både CINAHL och PubMed 

innehåller vetenskapliga tidskrifter inom ramen för omvårdnadsvetenskap (Polit & Beck, 

2017, Kapitel 5). Söktermerna som valdes för litteraturstudien var: Patient, akutmottagning, 

väntetider, upplevelser. Sökorden översattes sedan med hjälp av Svenska MeSH, CINAHL 

subject headings och PubMed MeSH till emergency department, emergency services, 

emergency service, hospital, wait times, waiting time, waiting lists, patient perceptions, 

patient attitudes, patient attributes, triage, experiences, perceptions, views, attitudes, 

communication (Bilaga 1). För att utföra en systematisk sökning på söktermerna användes de 

booleska sökoperatorerna AND och OR. Operatoren AND används för att begränsa en 

sökning medan operatoren OR vidgar sökningen (Polit & Beck, 2017, Kapitel 5). Den första 

sökningen i CINAHL resulterade i 119 träffar. Samtliga titlar lästes och 32 abstract lästes 

som bedömdes att svara på syftet, resterande 87 exkluderades då de inte ansågs svara på 

syftet. Av de 32 utvalda artiklarna lästes 19 i fulltext och 12 artiklar valdes ut som ansågs 

innehålla data om patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar. Den andra 

sökningen skedde i PubMed gav 77 träffar på relevanta vetenskapliga artiklar. Samtliga titlar 

lästes varav fem artiklar lästes på abstrakt nivå. Av dessa fem artiklar lästes fyra på 

fulltextnivå varav en artikel valdes ut. Den tredje sökningen som utfördes i CINAHL 

resulterade i 22 träffar. Samtliga titlar lästes och tre artiklar lästes på abstrakt nivå. Varav 

dessa artiklar lästes sedan en på fulltextnivå och inkluderades till urvalet. Sammanlagt valdes 

14 artiklar för att kvalitetsgranskas. (Bilaga 1). 
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Kvalitetsgranskning av artiklar
Under den initiala granskningen av samtliga artiklar användes SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, specifikt patientupplevelser

(SBU, 2014) (Bilaga 2). Ett granskningsprotokoll användes för att kontrollera artiklarnas 

kvalité och därmed kunna åstadkomma en hög trovärdighet i denna studie. Granskningen 

utfördes först individuellt och sedan gemensamt för att åstadkomma konsensus i frågan kring 

artiklarnas kvalité. SBU:s mall bestod av 5 kategorier där syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat granskades noggrant. Varje kategori hade ett individuellt antal svarsalternativ 

som besvarades med “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämpligt”. Svarsalternativen som stämde 

in med ett “ja” gav ett poäng medan svarsalternativen “nej, och “oklart” gav noll poäng. 

Svarsalternativ som besvaras med “ej tillämpligt” ansågs ej vara relevant för studien och 

exkluderas från det slutliga poängantalet. Artiklar med ett poängantal >90% av det maximala 

poängantalet ansågs var av hög kvalité medan artiklar med >70% av det maximala 

poängantalet ansågs vara av medelkvalité. Artiklar med ett poängtal <70% ansågs vara av låg 

kvalité och exkluderades därefter. Efter granskningen exkluderades 4 av 14 artiklar då de 

ansågs vara av låg kvalité. 

Granskningen med hjälp av SBU:s mall genomfördes för att få en överblick på artiklarnas 

kvalité innan en mer omfattande kvalitetsgranskning med användandet av Lincoln och Gubas 

(1985, Kapitel 11) kriterier för kvalitetsbedömning genomfördes. 

Lincoln och Guba (1985, Kapitel 11) beskriver hur trovärdighetsbegreppen har en central 

betydelse för att uppnå en hög kvalité på vetenskapliga studier av kvalitativa metoder 

(Lincoln & Guba, 1985, Kapitel 11). Granskning av artiklarna med tillämpning av Lincoln 

och Gubas (1985, Kapitel 11) ramverk gjordes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt för 

att ytterligare säkerställa att kvalitén av återstående artiklarna var av hög kvalité.

Av de 10 artiklar som granskades ansågs 8 bestå av hög eller medelkvalité och inkluderas 

därefter i resultatet. Granskningen av artiklarna med Lincoln och Gubas (1985, Kapitel 11)

ramverk för kvalitetsgranskning visade att de resterande utvalda artiklarna var av fortsatt hög 

och medelhög kvalité.
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Dataanalys
För att kunna analysera data som har samlats in från de åtta vetenskapliga artiklarna har 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys för omvårdnadsforskning 

nyttjats. En kvalitativ innehållsanalys används i syfte med att finna likheter och olikheter i 

texten. Manifest data definieras som data som är tydlig i en text. Latent data definieras som 

datans egentliga mening, en djupare tolkning av texten (Polit & Beck, 2017, Kapitel 24). 

De åtta vetenskapliga artiklarna som inkluderades lästes först enskilt och sedan gemensamt 

för att skapa egna uppfattningar kring den data som artiklarna innehöll. Meningsbärande 

enheter valdes ut enskilt i enlighet till studiens syfte med inspiration av Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys och samlades sedan i ett dokument (Bilaga 4).

Meningsbärande enheter ska vara relaterade till studiens syfte genom deras innehåll och 

kontext. De valda meningsbärande enheterna granskades sedan gemensamt i syfte att öka 

tillförlitligheten och enheter som inte svarade mot syftet sorterades bort. Relevanta 

meningsbärande enheter som svarade på syftet översattes från engelska till svenska med hjälp 

av ett lexikon. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till mindre stycken vilket 

gör datamängden enklare att hantera. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

kondensering innebär att förkorta en meningsbärande enhet utan att förlora dess centrala 

innebörd. Den kondenserade meningen abstraherades och kodades sedan i enlighet med dess 

innebörd. Graneheim och Lundman (2004) menar att kodningen är en etikett på innebörden 

av en meningsbärande enhet och tillåter forskaren att tolka texten utifrån nya perspektiv. De 

kondenserade och kodade meningsenheterna skrevs sedan ut i pappersformat och klipptes i 

pappersremsor för att kunna sortera enheterna på ett strukturerat sätt. Koderna jämfördes 

gemensamt för att finna samband och skillnader för att sedan ordna koderna i lämpliga och 

relevanta kategorier. Att skapa kategorier är enligt Graneheim & Lundman (2004) kärnan i en 

kvalitativ innehållsanalys. En kategori beskriver innehållet av datan och ger uttryck för 

textens manifesta innehåll. 

Etiska överväganden 
Vid utförandet av forskning där människor eller djur är forskningsobjekt är det av högsta 

betydelse att ett etiskt övervägande och/eller godkännande har erhållits (Polit & Beck, 2017, 

Kapitel, 7). Helsingforsdeklarationen är ett vägledningsverktyg för etiska principer inom 

forskningen som involverar människor (World Medical Association, 2018).
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Deklarationen beskriver att hänsyn för deltagaren som ingår i studien alltid föregår den 

potentiella framgången i vetenskapens intresse. Samtycke ska erhållas av studiens deltagare 

vid insamling av data av olika slag. Deltagarnas integritet och känsliga data ska hanteras med 

försiktighet och konfidentialitet (World Medical Association, 2018). 

Av de valda vetenskapliga artiklarna i vår studie har samtliga artiklar ett etiskt 

ställningstagande och godkännande. En utvald artikel använder sig av elektroniska 

recensioner på en webbsida. En konflikt som kan uppstå genom användningen av denna data 

är att deltagarna ej har fått underrättelse om att inläggen medverkar i studien. Detta 

omöjliggör ett informerat samtycke, möjligheten att avsluta medverkande samt att utlämnad 

information makuleras efter förfrågan. Artikeln valdes att inkluderas i enlighet med att Polit 

och Beck (2017, Kapitel 7) beskriver att elektronisk kommunikation på offentliga webbsidor 

klassas som offentliga handlingar och kan därav användas i forskningssyfte. Artikelns etiska 

resonemang stärks genom att forskarna ej inkluderar namn och rätten till integritet bevaras. I 

enlighet med nyttighetsprincipen anses att resultatet som utvinns utifrån artikeln ha större 

nytta än risker. Samtliga studiers resultat bidrar i denna litteraturstudie till att bilda ny 

meningsfull kunskap kring omvårdnaden och omhändertagandet av patienter i en akut miljö, 

specifikt på akutmottagningar. Polit och Beck (2017, Kapitel 7) redogör att studier i enlighet 

med nyttighetsprincipen ska minimalisera risker och maximera nytta. Forskaren har därefter 

en skyldighet att undvika, förebygga och minimalisera skada.

Resultat
Studiens resultat är baserat på 8 vetenskapliga artiklar. Med användning av Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004) kunde fyra olika kategorier identifieras för att 

beskriva patienters upplevelser av sin väntan på akutmottagningen. Dessa är; upplevelsen av 

bristande information och kommunikation, upplevelsen av att vara övergiven, upplevelsen av 

en ogästvänlig miljö och upplevelsen av att var uppmärksammad.
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Figur 1: Resultatets Kategorier

Upplevelsen av bristande information och kommunikation
Denna kategorin återspeglar patienternas upplevelser kring den bristande informationen och 

kommunikationen som kan ha en inverkan på hur patienter upplever sin väntan på 

akutmottagningar. 

Analysen visade att patienter upplevde bristande kunskap och information kring 

triagesystemet samt den förutsedda väntan på akutmottagningen. Bristen på information om 

det initiala mötet ledde fram till en oro och ångest hos patienterna kring vad som kommer att 

ske under den kommande väntan och lade grunden för en negativ upplevelse (Forsgärde, 

Attebring & Elmqvist, 2015; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). När patienterna upplevde 

en bristande insikt på faktorer som påverkade deras väntetid gav det upphov till ytterligare 

oro och ökad ångest. Det upplevdes som betydelsefullt för patienterna att kunna inhämta 

information kring deras vistelse på akutmottagningen genom att ha möjlighet att ställa egna 

frågor till vårdpersonalen men denna möjlighet erbjöds inte alltid, till exempel vid en hög 

arbetsbelastning för personalen. (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012; Kilaru et al., 2015;

Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). 
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Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter upplevdes ofta vara bristfällig och 

ökade den redan omfattande oron (Blackburn, Ousey & Goodwin, 2018; Larsson-Kihlgren et 

al., 2004). Interaktionerna mellan olika professioner var ofta förvirrande för patienter, 

speciellt när de blev behandlade av flera olika sjuksköterskor och läkare vilket ibland ledde 

till att de blev osäkra över vården. Patienterna beskrev att de ville ha information om vem 

som behandlade dem och varför. Den bristande kontinuiteten och informationen resulterade i 

att patienterna upplevde en osäkerhet i behandlingen de skulle erhålla. Existerande bristande 

rutiner i organisationen så som personalens tillgänglighet spelade en stor roll hur patienterna 

upplevde sin väntan. Det speglade sig i att de kände en misstro till vårdpersonalen, speciellt 

hos de patienter som inte hade någon tidigare erfarenhet av vårdsystemet (Blackburn et al., 

2018; Larsson-Kihlgren et al., 2004). Bristande rutiner resulterade i att patienterna inte kände 

sig involverade i beslutsprocessen avseende den egna vården (Dahlen et al., 2012). 

Patienterna upplevde en rädsla att information från vårdpersonalen uteblev om de lämnade 

den tilldelade väntplatsen i väntrummet eller i undersökningsrummet för att besöka toaletten 

eller leta efter en telefon (Larsson-Kihlgren et al., 2004). De upplevde att vårdpersonalen 

kunde anstränga sig mer för att dela ut väsentlig information om de specifika förhållanden 

relaterade till dem, särskilt angående väntetiden, som rådde på akutmottagningen. Enligt 

patienterna hade skriftlig information kunnat underlätta väntan, men det var en brist på denna 

sortens information. Flera patienter upplevde att skriftlig information skulle förbättra deras 

förståelse för vårdprocessen och deras föreställning kring väntan. Skriftlig information 

upplevdes även som användbart när det förekom en stor arbetsbelastning på 

akutmottagningar och det blev problematiskt för vårdpersonalen att kommunicera effektivt 

(Blackburn et al., 2018).

Andra patienter upplevde att deras tillstånd var för allvarligt för att kunna läsa och bearbeta 

skriftlig information och föredrog därför muntlig information. Trots patienternas olika 

tillstånd fanns det konsensus i att en ökad kommunikation skulle förbättra deras generella 

uppfattning om väntan på akutmottagningen (Blackburn et al., 2018). Frustration och 

osäkerhet uppenbarade sig bland patienterna i väntrummet när de var tvungna att själva ta 

reda på den uppskattade väntetiden. De upplevde att de kunde vänta flera timmar i ovisshet 

utan att få tydliga svar om väntan av vårdpersonalen (Forsgärde et al., 2015). 
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När patienter ställde frågor och fick tydliga, strukturerade svar av vårdpersonalen upplevdes 

det att de hade lättare att acceptera väntetiden. Detta gav patienterna möjligheten att vara 

beredda på att hantera förändringar av både positiv och negativ natur angående deras vistelse 

på akutmottagningen. (Möller et al., 2010). 

Upplevelsen av att vara övergiven 
Denna kategorin presenterar faktorer som medför att patienterna kan känna sig övergivna av 

vårdpersonalen. Trots känslan av övergivenhet upplevde många patienter att de ej ville störa 

vårdpersonalen under stressiga arbetsförhållanden. 

På grund av den höga arbetsbelastningen som stundtals kan uppenbara sig på 

akutmottagningar upplevde nyanlända patienter sig ej vara välkomnande av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskors attityder, likgiltighet och ouppmärksamma beteende gentemot patienter i 

samband med att de anlände till akutmottagningen gav upphov till en känsla av att vara 

uteslutna från sin egen vård. Patienter upplevde att deras symtom ej togs på allvar och att de 

behandlades respektlöst av vårdpersonalen. När patienterna blev snabbt triagerade kände de 

sig sedda men blev senare besvikna när vårdtillfället visade sig formas till en icke händelserik 

väntan. Okunskap kring prioriteringssystemet gav upphov till en känsla av att vara 

bortprioriterad av vårdpersonalen när det observerades att en patient med större behov av 

vård gick före i kön till läkarbedömning. Vissa patienter behövde en förklaring av 

vårdpersonalen till varför andra patienter prioriterades före dem (Olofsson, Karlström & 

Bäck-Pettersson, 2012; Wellstood, Wilson & Eylse, 2005). 

En del patienter visade sig dock vara nöjda med den bristande informationen kring deras 

prioriteringsgrad. De beskrev att de hade blivit upprörda och hade ifrågasatt beslutet om de 

hade fått informationen. Alla patienter tog dock inte initiativet till att ställa frågor till

vårdpersonalen eftersom de upplevde en rädsla för att vara en belastning i den redan 

stressfulla miljön. Patienterna var medvetna om vårdpersonalens stress och förblev därav 

tysta när vårdpersonalen upplevdes vara för upptagen för att kommunicera. Att bidra till 

vårdpersonalens påfrestningar upplevdes av patienterna som frustrerande då de var oroliga 

över att framstå som en börda. Vid de tillfällen då väntan blev oförväntat lång ökade 

patienternas behov utav att bli sedd, bli lyssnad på och involverad i det egna vårdförloppet 

(Blackburn et al., 2018; Larsson-Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010; Olofsson et al.,

2012). 
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När dessa behov ej blev tillgodosedda upplevde patienterna sig vara bortglömda av 

vårdpersonalen vilket gav upphov till känslor av förolämpning och försummelse. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen på akutmottagningar endast koncentrerade sig på de medicinska 

problemen och därmed glömde bort patienternas basala och psykologiska behov. Basala 

behov såsom hunger och törst blev ej tillfredsställda under väntan. Hunger och törst 

resulterade i att patienterna upplevde ett bristande tålamod angående väntan. Detta ledde till 

svårigheter att hantera den egna situationen och vårdförloppet under väntan på 

akutmottagningen (Dahlen et al., 2012; Forsgärde et al., 2015; Larsson-Kihlgren et al., 2004; 

Möller et al., 2010). 

Väntan i väntrummet gav upphov till en känsla av ensamhet och patienterna framförde en 

önskan om att vårdpersonalen skulle uppmärksamma dem. När patienterna väntade i 

väntrummet utan visuell kontakt med vårdpersonal uppenbarade det sig en rädsla för att bli 

bortglömd. I samband med smärta och ensamhet under väntan uppstod det en hopplös trötthet 

relaterat till väntan hos patienterna. De kände sig missförstådda när vårdpersonalen visade 

otillräcklig förståelse för patientens smärta och obehag under väntan. Patienterna upplevde 

sig vara värdelösa och fann sig vara i en utsatt position under väntan. En maktlöshet kring att 

inte kunna påverka det egna vårdförloppet upplevdes gentemot vårdpersonalen i samband 

med känslan av att vara utsatt. Under väntan kände sig patienterna osynliga och undrade 

därför hur de skulle kunna uppmärksamma sina behov för vårdpersonalen (Dahlen et al., 

2012; Möller et al., 2010).

Vårdpersonalen upplevdes ej visa intresse för patienterna under väntan. I situationer där 

sjuksköterskor var närvarande i patientens omgivning, till exempel i väntrummet eller i 

korridoren, ökade känslan av ensamhet om ingen direktkontakt eller ögonkontakt med 

sjuksköterskorna uppstod (Forsgärde et al., 2015; Olofsson et al., 2012). Vissa patienter 

upplevde att de bara fick kontakt med sjuksköterskorna vid undersökningarna vilket 

medförde att de kände sig avpersonifierade (Larsson-Kihlgren et al., 2004). 

Perioder utan interaktioner med vårdpersonal och ovetskap om när de får träffa en läkare 

ökade patienternas tendens att känna sig övergivna. Under väntan var det betydelsefullt för 

patienterna att bli sedda och involverade för att kunna utveckla en tillit till vårdpersonalen. 
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Oftast uppstod dock en misstro gentemot vårdpersonalen när patienterna kände sig förbisedda 

under väntan (Dahlen et al., 2012; Kilaru et al., 2015; Larsson-Kihlgren et al., 2004).

Personalens skiftbyte vägde också in i att patienterna kände sig förbisedda om den nykomna 

personalen inte var införstådda i patientens situation (Dahlen et al., 2012; Kilaru et al., 2015; 

Larsson-Kihlgren et al., 2004). 

Upplevelsen av en ogästvänlig miljö 
Akutmottagningens miljö visade sig vara en stor bidragande faktor till patienternas 

upplevelser av väntan. Miljön upplevdes som kall och obekväm med ett begränsat utrymme 

för integritet. 

Det framkom i analysen att andra patienter påverkade patienternas upplevelser på 

akutmottagningar. De kunde uppleva andra patienter som väntade som störande eller 

obehagliga. Ur denna upplevelsen uppstod ett behov för ett utökat väntrum med utsedda 

utrymmen för vila och avskildhet samtidigt en möjlighet att kolla på tv om de ville eller inte 

ville (Forsgärde et al., 2015). En brist på integritet uppenbarade sig för patienter oberoende 

om de satt på stol eller låg i en säng i ett väntrum eller en korridor. De möbler som fanns på 

akutmottagningen visade sig spela en viktig roll för hur patienter upplever sin väntan. 

Britsarna kunde ofta upplevas som hårda och obekväma framförallt av äldre patienter. 

Patienterna upplevde att det var svårt att hitta en komfortabel position på de obekväma 

möblerna vilket ofta resulterade i ryggsmärtor och ytterligare besvär. Akutmottagningarnas 

utrymmen upplevdes som kalla av patienterna och de fann sig ofta skakandes av kyla i väntan 

på att undersökningar skulle utföras eller i väntan på läkaren (Larsson-Kihlgren et al., 2004; 

Möller et al., 2010; Wellstood et al., 2005). 

Upplevelsen av att var uppmärksammad
Ett gott bemötande visade sig ha en stor inverkan på patienternas väntan. När vårdpersonalen 

visade uppmärksamhet, empati och omtanke för patienterna var det enklare att acceptera 

väntan.

Vid de tillfällena där vårdpersonalen visade ett uppriktigt intresse kände sig patienterna 

uppmärksammade. Ytterligare uppmärksamhet upplevde patienterna när sjuksköterskor tog 



20

sig tiden och initiativet att utföra små gärningar som kunde tänkas underlätta patienternas 

väntan (Larsson-Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012).

Detta bidrog till en känsla av att vara värdefulla och att de stod i centrum. Sjuksköterskor 

som var omtänksamma, försiktiga, lugna samt visade hänsyn upplevdes ofta som 

tillmötesgående av patienterna (Larsson-Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010; Olofsson et 

al., 2012). Känslan av att vara uppmärksammad förstärktes när sjuksköterskor ställde frågor 

kring patienternas vistelse på akutmottagningen. Även en känsla av att patienterna fick en 

individualiserad vård kunde uppnås genom att vara lyhörd och ge patienten uppmärksamhet. 

Trots att patienterna väntade länge på att undersökas eller att få behandling upplevde de 

väntan som mindre påfrestande genom kontinuerlig kommunikation och interaktion

(Blackburn et al., 2018).

Diskussion

Metoddiskussion
I relation till syftet i studien, att undersöka patienters upplevelser av väntan på 

akutmottagningar, nyttjades en kvalitativ metod med en induktiv design då intentionen var att 

undersöka subjektiva upplevelser. Polit och Beck (2017, Kapitel 3) förklarar att en kvalitativ 

metod utgår från att beskriva människor upplevelser om ett specifikt fenomen. En 

intervjustudie vore högst lämplig relaterat till studiens syfte då data som utvinns av intervjuer 

anses som hög kvalité och för att skapa ny forskning kring det aktuella forskningsområdet. 

Nackdelen med intervjustudier är att de kräver en mängd resurser i form av tid vilket 

försvårar möjligheten till att utforma en intervjustudie som självständigt arbete på 

kandidatnivå (Danielson, 2017; Polit & Beck, 2017, Kapitel 11). Med detta i åtanke utfördes 

en litteraturstudie, som är utförd på ett systematiskt sätt, av vetenskapliga artiklar i enlighet 

med tidsramen som var till förfogande.  

Utöver tidsaspekten utfördes en litteraturstudie för att uppnå en hög trovärdighet och 

transparens inom studien. En litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt ställer högre krav 

på forskaren för att öka studiens tillförlitlighet och för att minimalisera riskerna för bias. 

Kraven innebär strukturerade inklusionskriterier och kvalitetskrav (Rosén, 2017).
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Stegen som ingår i en litteraturstudie som är utformad på ett systematiskt sätt är en väl 

utformad forskningsfråga, redovisning av studiens urval, systematisk datasökning, 

kvalitetsgranskning av vetenskaplig litteratur, extrahering av datamaterial som ställs upp i 

tabellform från de studier som kvalitetsgranskas och sammanställning av resultat. En väl 

utformad litteraturstudie skapar en transparens vilket ger läsaren möjligheten till att granska 

studiens trovärdighet (Rosén, 2017). 

Denna litteraturstudie baserades på 8 vetenskapliga artiklar extraherade ur databaserna 

CINAHL och PubMed. Dessa är två kända och väletablerade databaser inom 

omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2017, Kapitel 5). I en litteraturstudie 

som är utformad på ett systematiskt sätt utförs litteratursökningen på flera databaser för att 

uppnå ett tillfredsställande antal artiklar som stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2017; 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Då forskningsläget kring patienters 

upplevelser av väntan på akutmottagningar är bristande ansågs det att en datamättnad 

uppnåddes med de utvalda artiklarna. Även en analysmättnad uppnåddes under analysen då 

återkommande upplevelser och känslor uppenbarade sig.

Sökningen efter vetenskapliga artiklar bestod av både ämnesord och fritextsökningar. 

Ämnesord har som syfte att redogöra artikelns innehåll och kan därför ses som en etikett. En 

fritextsökning är en sökning som innefattar ord inom hela referensposten, det vill säga i 

artikelns titel och abstract (Karlsson, 2017). Sökblocken i studien bestod av både ämnesord 

och fritextsökningar för att finna balans mellan ett kontrollerbart antal sökträffar samt 

mängden relevanta sökträffar. Med andra ord gav detta upphov till en balansgång mellan en 

hög sensitivitet och specificitet. Sökorden som användes översattes från svenska till engelska 

med svenska MeSH. Svagheten med detta är att vissa termer ej går att översätta ordagrant 

från det svenska språket till det engelska. Därav användes lämpliga synonymlexikon för att 

kunna upprätthålla sökordens relevans till syftet. Med hjälp av de booleska operatorerna 

kunde sökningen begränsas eller utökas. Detta är ett gott verktyg till att hantera sensitiviteten 

i sökningen (Karlsson, 2017).

Artiklar från och med året 2004 valdes att inkluderas i studien. Detta beslutet togs då det ej 

hade funnits en tillräcklig mängd användbart material för att kunna utföra en analys om 

tidsgränsen endast hade legat på 10 år. Artiklarna från 2004 och 2005 inkluderades även då 

det ansågs att upplevelsen av väntan på akutmottagningar inte har förändrats tillräckligt 
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mycket för att kunna påverka resultatet på ett negativt sätt. I studien har endast artiklar från 

Sverige, Storbritannien, Kanada och USA inkluderats då vårdsystem på akutmottagningar 

skiljer sig åt markant ur en geografisk synvinkel. Enskilda artiklar från USA där väntetiden 

omfattade flera dygn valdes att exkluderas. 

De utvalda artiklarna valdes att initialt granskas med SBU:s mall för granskning av 

kvalitativa artiklar, specifikt patientupplevelser (2014) (Bilaga 2). Det var en fördel att 

använda denna mall för att få en uppfattning om graden av kvalité på de utvalda artiklarna. 

Denna mall var enkel att använda eftersom poäng på artiklarna kunde fastställas vilket 

medgav att artiklar kunde sorteras in i olika kvalitétsgrader. Artiklarna granskades enskilt för 

att sedan diskutera tillsammans utöver vilken poänggrad artiklarna erhöll. Att diskutera 

enskilt för att sedan diskutera kvalitén på artiklarna förklarar Willman et al (2016) är ett 

trovärdigt tillvägagångssätt. Dock kunde en svaghet uppkomma vid användandet av SBU:s

kvalitétsmall, specifikt patientupplevelser (2014) då artiklarna uppfyllde olika 

kvalitetskriterier men erhöll tillräckligt med poäng för att placera artiklarna i kategorien 

medel till hög kvalité. En sekundär och utförlig granskning utfördes av artiklarna i enlighet 

med Lincoln och Gubas (1985, Kapitel 11) ramverk för kvalitetsgranskning. Deras ramverk 

använder sig av begrepp för att utvärdera artiklarnas trovärdighet. De fyra begrepp som 

existerar under paraply begreppet trovärdighet ansågs vara högst lämplig att utvärdera i 

relation till syftet i studien. 

För att uppnå hög kvalité på studien granskades det självständiga arbetet utefter SBU:s Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, specifikt 

patientupplevelser (2014). Resultatet av granskningen visade att studien uppnådde en hög 

kvalité.

Analysen i studien utfördes i inspiration av Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (2004). Kvalitativ innehållsanalys kan ske på olika nivåer av tolkning och 

abstraktion, detta gör att en kvalitativ innehållsanalys är ett relevant verktyg inom 

omvårdnadsforskning och analys av rådata som utvunnits. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att en meningsbärande enhet kan innehålla flera meningar och det finns alltid en 

viss tolkning vid närmandet av en text. Användandet av innehållsanalysen gjordes manifest 



23

med latenta inslag. För att resultatet ska vara förståeligt behövs det en viss nivå av tolkning 

för att en helhetssyn ska kunna bildas (Graneheim & Lundman 2004).

Eftersom erfarenhet finns av att jobba på akutmottagningar har förförståelsen diskuterats och 

åsidosatts för att behålla objektiv syn av studiens syfte i analysen. Detta för att undvika bias i 

resultatet. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av väntan på 

akutmottagningar. Ett av huvudfynden som uppenbarade sig i resultatet var att patienterna 

upplevde bristande information och kommunikation kring deras väntan och tillstånd vilket 

ledde till oro och ångest. Resultatet i Pun, Matthiessen, Murray och Slade´s (2015) studie 

styrker att majoriteten av patienterna upplevde sig ängsliga och förvirrade angående 

avsaknaden av information kring orsaken till deras tillstånd under väntan. I studien beskrivs 

det att stor arbetsbelastning hos vårdpersonal kan bidra till att en svårighet att kommunicera 

med patienten uppstår. Även i Angland, Dowling och Casey´s (2013) studie visade det sig att 

patienter upplevde frustration och oro när en bristande kommunikation uppstod till 

patienterna. Det observerades även av patienter att kommunikationen var bristfällig mellan 

vårdpersonalen vilket uppenbarade sig i att de fick upprepa sig. Skriftlig information som 

beskriver situationen på akutmottagningar skulle kunna underlätta patienternas väntan men 

enligt Revell, Searle och Thompsson (2016) föredrar vissa patienter muntlig information och 

tackar även nej i vissa fall till utformad skriftlig information. Patienterna föredrar alltså ett 

interaktivt sätt att erhålla information på för att skapa möjligheten till en individualiserad 

vård med chans till att ställa egna frågor. 

Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter (1971) beskriver att kommunikation är ett 

betydelsefullt verktyg för sjuksköterskan för att kunna erbjuda och utforma en så god 

omvårdnad som möjligt. I Travelbees teori redogörs det även att det är sjuksköterskans 

ansvar att etablera en relation med patient. Det är dock inte endast sjuksköterskans ansvar att 

upprätthålla denna relation utan det är även patientens. På grund av den krävande och 

stressande miljön som kan råda på en akutmottagning kan det därför vara svårt för 

sjuksköterskan att finna tid till att bygga en sådan relation under det korta mötet. Detta kan 

resultera i att patienterna upplever att deras behov av information och kommunikation i den 

akuta miljön ej blir bemötta på ett tillfredsställande sätt. Därav kan skriftlig information vara 
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av värde för att ge patienterna en inblick på varför de väntar samt vilka faktorer som påverkar 

deras väntan. 

Resultatet visade även att patienterna kände sig övergivna av vårdpersonalen och att deras 

basala behov ej blev tillfredsställda. Samtidigt som patienterna kände sig övergivna upplevde 

patienterna att de ej ville framstå som en börda för vårdpersonalen. Goodridge, Martyniuk 

och Stempien (2018) styrker detta då det i deras studie beskrivs att patienter som söker vård 

på akutmottagningar upplever sig vara övergivna av vårdpersonalen både under vistelsen och 

vid utskrivningen från akutmottagningen. Även Nyström, Nydén och Petersson (2003) 

framhäver i deras studie att patienter upplever en ensamhet och övergivenhet när 

vårdpersonalen ej ger dem uppmärksamhet under väntan. Det framkommer även i studien att 

sjuksköterskor förklarar att den stressiga arbetssituationen är anledningen till avsaknaden 

med tid för patienten vilket ger patienterna en upplevelse av att de bidrar med ytterligare 

stress när de ställer frågor. En god omvårdnad möjliggörs på akutmottagningen genom att 

visa och ge patienten respekt, värdighet, trygghet och information. Genom att göra patienten 

delaktig i sin omvårdnad kan därav en känsla av ensamhet och övergivenhet förhindras. 

Sandman och Kjellström (2013, kapitel 16) menar att delaktighet innebär att patienten ska 

underrättas med tydlig information så att hen förstår informationen och därefter självständigt 

kan ta egna beslut i vårdförloppet. Sjuksköterskor ser delaktighet som något som ska 

aktiveras hos patienter exempelvis genom att ge dem information. Patienterna betraktar 

däremot delaktigheten mer som en aspekt av att bli sedda, tilldelas ansvar, att vårdpersonalen 

ser till deras behov och att deras kunskap tas till vara. Det är därför betydelsefullt för 

patienterna att inkluderas i vårdförloppet för att möjliggöra en god omvårdnad. Wikström 

(2018, Kapitel 1) menar att genom en god kommunikation kan en känsla av delaktighet 

åstadkommas som vidare ger patienten en insikt, kunskap och förståelse för väntan under 

vårdförloppet. Travelbee (1971) beskriver i sin teori att varje individ är unik och ska bli 

bemött därefter. Det behövs en ständig dialog enligt Travelbee för att kunna ta reda på 

patientens individuella behov. Genom den ständiga dialogen kan sjuksköterskan därmed 

förhindra att en upplevelse av övergivenhet uppstår samt att de basala behoven blir 

tillgodosedda. I syfte att göra patienten delaktig i sitt vårdförlopp kan patienten lättare 

acceptera väntan och därmed uppleva en god omvårdnad. 
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Resultatet visade även att patienter upplevde miljön på akutmottagningar som ogästvänligt. 

Miljön beskrevs som kall och obekväm med en brist på integritet av patienterna. Resultatet 

styrks genom Douglas och Douglas (2004) studie som beskriver att miljön upplevdes som 

bristfällig för att erbjuda patienterna avskildhet och integritet. Douglas och Douglas (2004) 

fortsätter med att förklara hur patienterna kunde känna sig säkra och lugna i en väl utformad 

miljö, detta gav dem en känsla av trygghet och komfort. Welch (2009) skriver även i sin 

studie att skapandet av flera utrymmen för integritet och underhållandet av en ren och 

organiserad miljö kan ändra patientens upplevelser av miljön. En god omvårdnad uppnås ur 

miljöns perspektiv genom att säkerställa trygghet för patienten. Det är betydelsefullt att skapa 

en miljö som tillåter en känsla av integritet, respekt och värdighet för patienten. Negativa 

aspekter på miljön som upplevelsen av kyla eller obekvämhet kan enkelt åtgärdas genom en 

god dialog mellan sjuksköterska och patient där patienten har möjlighet att beskriva dessa 

synpunkter och behov. Att anpassa akutmottagningens lokaler efter patienternas behov för 

lokaler med fokus på integritet kan i dagsläget vara svårt på grund av olika ekonomiska 

hinder inom sjukvården. 

Slutsats
Slutsatserna som dras från denna studien är att en mängd patienter upplever bristande 

kommunikation, information, uppmärksamhet samt en ogästvänlig miljö. Patienterna 

upplevde dock även att de kände sig uppmärksammade när sjuksköterskor och resterande 

vårdpersonal visade ett genuint intresse för personens situation. Genom denna studie 

förtydligades omvårdnadsbehoven hos patienterna som blir allt viktigare under de ökande 

väntetiderna på akutmottagningar. Informationen behöver därav utformas på ett 

personcentrerat sätt för att kunna skapa en delaktighet och ett samarbete med patienterna. 

Genom att inkludera patienten i vårdförloppet kan patienten lättare acceptera väntetider vilket 

i sin tur minskar arbetsbelastningen för vårdpersonalen. Miljön är också en väsentlig faktor 

som avgör patientens upplevelser av väntan. Miljön som patienten befinner sig i under väntan 

kan bidra till isolering, övergivenhet och en känsla av bristande integritet. Därav är det basalt 

att utforma en miljö som är anpassad till de olika behoven som kan uppstå under väntan på 

akutmottagningarna.
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Denna studiens resultat beskriver patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar och 

kan därav användas för att öka förståelsen kring patientens omvårdnadsbehov i den akuta 

miljön. Kontexten i denna studie är framförallt framtagen för akutmottagningens miljö men 

delar av resultatet kan även appliceras i andra vårdsammanhang. Resultatet påvisade att 

patienter inom sjukvården behöver mer information kring det egna vårdförloppet. Samtidigt 

som en vetskap att information är en essentiell faktor i omvårdnaden är den fortfarande 

bristfällig. För att tillfredsställa informationsbehovet krävs det att angripa detta problem ur 

olika synvinklar. Skriftlig information på mottagningar för olika kliniker där patienter väntar 

hade kunnat utformas för att redan i ett tidigt stadium kunna visa patienten hur deras 

vårdförlopp troligtvis kommer att gestaltas. Sjuksköterskor kan med denna vetskap utforma 

patientanpassad skriftlig information efter klinikens arbetssätt på mottagningen. Även om den 

skriftliga informationen hade underlättat för patienterna krävs det samtidigt interaktioner från 

vårdpersonalen för att kunna inkludera patienterna i sin egen vård. Genom att utforma ett 

arbetssätt som ökar interaktionerna med de väntande patienterna kan en känsla av delaktighet 

åstadkommas. 

Det påvisades att det fanns bristande mängd forskning kring upplevelsen av väntan på 

akutmottagningar ur ett patientperspektiv och behöver därav mer uppmärksamhet i form av 

empirisk forskning. Ett förslag för fortsatta studier är att beskriva väntan på akutmottagningar 

utifrån olika åldersgruppers, kön och etniciteters perspektiv. Detta för att kunna framhäva 

eventuella skillnader i upplevelsen av väntan hos dessa grupper. Ett annat förslag för fortsatta 

studier är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar patientens 

väntan. Utöver detta hade det varit intressant att beskriva hur anhöriga till patienterna 

upplever väntan på akutmottagningar. 
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Självständighet 
I sin helhet har studien utförts under ett gott samarbete. Anton och Erik har suttit tillsammans 

under examensarbetets gång och fört ständiga diskussioner och reflektioner för att finna 

konsensus i diverse beslut. Bakgrunden var indelad där Erik skrev rubrikerna 

akutmottagningens verksamhet och väntetider och besök på akutmottagningar medan Anton 

skrev triagens innebörd. Inledningen och rubrikerna omvårdnad och teoretisk referensram -

Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter skrevs gemensamt. 

Var textdel som författades ensam kontrollerades senare gemensamt för att finna konsensus i 

texten. Meningsbärande enheter extraherades ut enskilt för att sedan diskuteras gemensamt.

Metod, resultat samt resultat- och metoddiskussion skrevs gemensamt för att finna en enighet 

i analysens och diskussionens innehåll. Bilagan sökschema för artiklar utformades av Erik 

och bilagan artikelsammanfattning utformades av Anton.
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Bilaga 1 - Databassökningar 

Sökordskombinationer Databas Sökdat
um 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

Begränsningar 

(S1) patient Or patients CINAHL 190403 1,700,987 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S2) emergency department OR 
emergency services OR (MH 
“emergency service, hospital”) 

CINAHL 190403 96,219 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S3) wait times OR waiting time 
OR (MH “waiting list”) 

CINAHL 190403 10,341 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S4) experiences OR perceptions 
OR views 

CINAHL 190403 455,657 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S5) patient perception OR 
patient satisfaction OR patient 
experience OR patient 
experiences  

CINAHL 190403 93,295 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S6) S1 AND S2 AND S3 AND S4 
AND S5 

CINAHL 190403 119 32 19 12 2004-2019, 
engelska, 
peer-reviewed 

------------------------------        
(#1) patient Or patients PubMed 190404 6,170,929 0 0 0 Obegränsad 

tidsram 
(#2) emergency department OR 
emergency service OR emergency 
services OR “emergency service, 
hospital” [Mesh] 

PubMed 190404 78,371 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(#3) wait times OR waiting time 
OR “waiting list” [Mesh] 

PubMed 190404 15,072 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(#4) experiences OR experiences  PubMed 190404 744,366 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(#5) #1 AND #2 AND #3 AND #4  PubMed 190404 77 5 4 1 2004-2019, 
engelska, 
peer-reviewed 
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------------------------------        
(S1) waiting time OR (MH 
“waiting list”) OR waiting 

CINAHL 190418 15,233 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S2) emergency department OR 
emergency room OR emergency 
services OR (MH “emergency 
service, hospital”) 

CINAHL 190418 99,485 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(S3) sweden or swedish  CINAHL 190418 32,329 0 0 0 Obegränsad 
tidsram 

(s4) S1 AND S2 AND S3 CINAHL 190418 22 3 1 1 Obegränsad 
tidsram, 
engelska, 
peer-reviewed 
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Bilaga 2 - Granskningsprotokoll
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Bilaga 3 - Artikelöversikt 

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalité

Blackburn, J., 
Ousey, K., 
Goodwin, E.

Storbritannien, 
2018

Information and 
communication 
in the 
emergency 
department

Att utveckla en 
helhetssyn av 
information och 
kommunikationskrav 
hos patienter och 
personal på 
akutmottagningen.

Kvalitativ.  
Aktionsforskning 
med semi-
konstruerade 
intervjuer.  

15 patienter med familj 
undersöktes.

Inklusionskriterier: 18 år 
eller äldre.
Inlagda på avdelningen 
efter besök på 
akutmottagningen.
Kliniskt välmående för 
att kunna delta.
Familjemedlemmar 18 år 
eller äldre.

I studiens resultat 
framgick det att 
patientens erfarenhet 
speglar sig tydligt 
beroende på vilken form 
och grad på 
kommunikation 
patienten erhåller. 
Regelbunden interaktion 
med vårdpersonal har en 
positiv inverkan. Dock 
kan en minskad 
kontinuitet ha ett 
negativt inflytande på 
patientens välbefinnande 
på akutmottagningen.

Lämplig datainsamlingsmetod användes i relation 
till syftet och en generell logisk sanning finns 
genom studien som stärker tillförlitligheten.  
Prov av transkriberingen valdes ut och kodades 
av samtliga forskare för att fastställa konsistensen 
i studien vilket ökar giltigheten.
Genom inspelade intervjuer, skapandet av teman 
som sedan analyserades av samtliga i 
forskningslaget vilket stärker verifierbarheten.
Datamättnad uppnås i relation till syfte och 
metod. Dock hade överförbarheten stärkts om 
intervjufrågorna hade redovisats.

Wellstood, K., 
Wilson, K., Eylse, J.

Kanada, 2005

“Unless you 
went in with 
your head under 
your arm”: 
Patient 

Att utforska 
patienters uppfattning 
om deras senaste 
besök på 
akutmottagningen 

Kvalitativ. Semi-
konstruerad 
intervju.

41 st intervjuer

Inklusionskriterier: 40 
intervjuer, 10 män, 10 
kvinnor från två olika 

33 av de 37 patienter 
som intervjuades ansåg 
att den långa väntetiden 
var en negativ 
bidragsfaktor i 

Datainsamlingen och presentationen av resultatet 
är tydligt, relevant till syftet med en jämn 
fördelning av män och kvinnor samt att metoden 
är strukturerad på ett klart sätt vilket ökar 
tillförlitligheten. 
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perceptions of 
emergency 
room visits

utifrån två socialt 
distinkta grannskap.

grannskap. En extra från 
ett av grannskapen.
Grannskapen utvalda 
baserat skillnader 
socioekonomiskt.

upplevelsen på 
akutmottagningen. 

Kontexten och förutsättningen kunde definierats 
på ett tydligare sätt där forskarna beskriver vad 
gränsen går för socioekonomiska nivåer, om det 
hade gjorts hade giltigheten styrkts.
Forskarna läste igenom materialet flertal gånger 
och flera av forskarna analyserade materialet 
vilket ökar verifierbarheten.
Eftersom urvalet inte representerar populationen 
och intervjufrågorna är uteblivna från studien 
minskar det överförbarheten.

Forsgärde, E. S., 
Attebring, M. F., 
Elmqvist, C.

Sverige, 2015

Powerlessness: 
Dissatisfied 
patients’ and 
relatives’ 
experience of 
their emergency 
department visit

Att avslöja 
betydelsen av 
patienternas och 
anhörigas erfarenhet 
av missnöje vid 
besök på 
akutmottagningen.

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
design. Intervju.

6 st intervjuer.

Inklusionskriterier: 18 år 
eller äldre.
Patient och närstående 
med missnöje av besöket 
på akutmottagningen.
Exklusionskriterierna: 
Kommunikationssvårigh
eter på grund av 
språkskillnader.

Patienterna beskriver att 
de blev ignorerade och 
nonchalerade i 
väntrummet på 
akutmottagningen.  
Samtidigt som de inte 
ville störa 
sjuksköterskorna 
behövde de uppdaterad 
information för att 
tillfredsställa sina 
omvårdnadsbehov.

Rätt datainsamlingsmetod i förhållande till syftet 
och resultatet presenteras på ett tydligt, logiskt 
och ett förståeligt sätt som ökar tillförlitligheten. 
Forskarna hade ständiga diskussioner och 
reflektioner om resultatet och sina framtagna 
teman. Resultatet är aktuellt i dagens samhälle 
vilket stärker giltigheten.
Intervjuerna gjordes av subjektiva forskare vilket 
kan påverka verifierbarheten.
Forskarna använde sig av en fenomenologisk-
hermeneutisk design vilket gör att resultatet inte 
har någon överförbarhet.

Möller, M., 
Fridlund, B., 
Göransson, K.

Sverige, 2010

Patient’s 
conceptions of 
the triage 
encounter at the 
Emergency 
Department

Att beskriva 
patientens 
uppfattning av triage 
mötet på en 
akutmottagning.

Kvalitativ. 
Deskriptiv design 
med en 
fenomenografisk 
ansats. 

20 st patientintervjuer. 

Inklusionskriterier: 
Vuxna patienter som 
triagerades mellan kl. 
09.00 och 21.00 under 
vardagen. 
Ingen språkbarriär.

Patienterna kände en 
rädsla av att bli 
bortglömda på i 
väntrummet där de inte 
hade någon synlig 
kontakt med 
vårdpersonalen. De 
kände sig rädda och 
ovälkomna då 
sjuksköterskan redan 
hade många patienter att 
ta hand om. 

Tillförlitligheten stärks av pilotstudierna som 
gjordes och en logisk presentation av resultatet.
Användandet av citat och tydligt beskriven 
kontext med variation på urvalen ytterligare 
stärker tillförlitligheten.
Resultatet är koncist och metoden väl beskriven 
vilket gör att återskapning av studien är möjlig 
samt att resultatet visar sig vara aktuell idag också 
vilket ökar giltigheten.
Intervjuerna utfördes av förstaförfattaren som har 
en subjektiv roll i studien, det kan ha en inverkan 
på studiens verifierbarhet.
Överförbarheten minskas med en fenomenologisk 
ansats där forskarna ville undersöka just de 
utvalda patienternas upplevelse.
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Olofsson, P., 
Carlström, E.D., 
Bäck-Petterström, 
S.

Sverige, 2012 

During and 
beyond the 
triage 
encounter: 
Chronically ill 
elderly patients’ 
experience 
department 
attendances

Att beskriva och 
förstå kroniskt sjuka 
äldre patienters 
erfarenhet på 
akutmottagningen.

Induktiv 
kvalitativ. 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
metod. 

14 Patienter

Inklusionskriterier: 70 år 
eller äldre.
Svensktalande.
Diagnostiserad med 
minst tre kliniska 
tillstånd; besökt 
akutmottagningen tre 
gånger eller fler senaste 
12 månader. 

Majoriteten av 
patienterna upplevde att 
väntan efter triageringen 
kom oväntat. Efter att ha 
blivit bra bemött kom en 
lång väntan. De kände 
sig ensamma, övergivna 
och negligerade när 
vårdpersonalen inte 
uppmärksammade dem.

Urvalet är tydligt redovisat och datamättnad 
uppnås. Intervjulängden presenterades och 
forskaren var medveten om sin roll under 
intervjun vilket stärker tillförlitligheten.
Resultatet är logiskt och kan återspeglas i dagens 
samhälle, detta stärker studiens giltighet.
Verifierbarheten stärks av citat i resultatet som 
också är väl presenterat. Verifierbarheten stärks 
ytterligare av exempelfrågorna som skrivs ut i 
studien. 
Överförbarheten minskas då en fenomenologisk 
ansats användes. 

Kilaru, A. S., 
Meisel, Z. F., 
Paciotti, B., Ha, Y. 
P., Smith, R. J., 
Ranard, B. L., 
Merchant, R. M.

USA, 2015

What do 
patients say 
about 
emergency 
departments in 
online reviews? 
A qualitative 
study

Att med analysen var 
att karakterisera 
innehållet i online-
recensioner och 
utforska perspektiven 
inom 
akutmottagningens 
vård. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med modifierad 
grundad teori.

Via YELP har 1736 
online-recensioner tagits 
ut med en median på 12
recensioner per sjukhus.
Inklusionskriterier: 
Sjukhus inkluderade i 
American Hospital 
Association.

Exclusionskriterier: 
Sjukhus med mindre än 
5 YELP-recensioner
Andra recensions-
hemsidor.
YELP exkluderar med 
sin algoritm misstänkta 
felaktiga recensioner.

Studien betonar vikten 
av kommunikationens 
betydelse i 
patientupplevelsen på 
akutmottagningen. 
Bristande transparens om 
varför patienterna väntar 
och den långa tiden 
mellan interaktioner med 
sjuksköterskan är en 
negativ faktor till att 
patienterna blev
frustrerade i väntrummet 
på akutmottagningen. 

Datainsamlingen är relevant och datamättnad 
uppnås med ett varierat på urval. En sanning 
genomströmmar studien och
analysprocessen var tydlig samt att tolkningen 
utfördes av två forskare vilket stärker 
tillförlitligheten. Tid för datainsamling 
presenterades som stärker giltigheten. Giltigheten 
ökar ytterligare med att de beskriver 
tillvägagångssättet som gör studien möjlig att 
upprepa.
Resultatet är väl presenterat med uttag av citat 
vilket stärker verifierbarheten. 
Resultatet anses inte vara överförbar då 
recensionerna är frivilligt skrivna på 
recensionssidan.

Dahlen, I., Westin, 
L., Adolfsson, A.

Sverige, 2012

Experience of 
being a low 
priority patient 
during waiting 
time at an 
emergency 
department

Att illustrera 
patienternas 
erfarenhet av att vara 
en lågt prioriterad 
patient under väntan 
på akutmottagningen

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
design. Narrativa 
intervjuer

14 patienter 

Inklusionskriterier: 
Patienter som är 18 år 
eller äldre, prioriterade 4 
eller 5 på en 5-gradig 
triageskala och ska ha 

Många patienter 
beskriver att de kände att 
de inte fick den vård de 
hade rätt till. Frustration 
uppstod i samband med 
bristande information 
och omvårdnad. 
Patienten värdesatte när 

Datainsamlingen och urvalet är relevant och 
tydligt i relation till syftet. En av forskarna hade 
huvudansvaret över dataanalysen samtidigt som 
handledare bekräftade analysprocessen vilket 
stärker tillförlitligheten. 
Datum för datainsamling dokumenterades och 
öppna frågor i studien stärker giltigheten. 
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väntat mer än 3 timmar 
på akutmottagningen.

Exklusionskriterierna: 
Gravida, yngre än 18 år 
och ska inte ha vårdats 
av vårdpersonal 
deltagande i studien. 

sjuksköterskan var 
omsorgsfull, tillgänglig 
och arbetade men 
kontinuitet. 

Resultatet är tydligt och med användandet av citat 
samt att intervjufrågorna är bifogade i studien 
stärker det verifierbarheten. 
Överförbarheten minskas då en fenomenologisk 
ansats användes.

Larsson Kihlgren, 
A., Nilsson, M., 
Skovdahl, K., 
Palmblad, B., 
Wimo, A.

Sverige, 2004

Older patients 
awaiting 
emergency 
department 
treatment

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva, genom 
observationer och 
intervjuer med 
patienter 75 år eller 
över och släktingar 
som följde dem till 
sjukhuset, villkoren 
och händelserna som 
ägde rum under sin 
vistelse vid 
akutmottagningen. 

Grounded theory 
med 
observations- och 
intervjustudie.

20 patienter

Inklusionskriterier:
Över 75 år som anlände 
till akutmottagningen i 
behov av akutsjukvård.

Exklusionskriterier:
Patienter med benbrott, 
patienter med misstänkt 
hjärtinfarkt. 

Forskarna kom fram till 
sex olika huvudvariabler 
(teman). Studien kom 
fram till att äldre kände 
sig övergivna och 
upplevde att de väntade i 
onödan. En rädsla
uppstod och de kände att 
de inte vågade be 
vårdpersonalen om 
information, mat eller 
extra kuddar/täcke. 
Forskarna observerade 
en frustration hos 
patienterna efter en lång 
väntan. 

Rätt datainsamling och metod i relation till syftet 
där urvalen var randomiserat inom inklusions-
och exklusionskriterierna samt en variation på 
kön. Resultatet verkar rimligt och logiskt där 
forskarna beskriver tydligt kontexten vilket 
stärker tillförlitligheten. Samt att det finns en 
logisk sanning i studien som ytterligare stärker 
tillförlitligheten.
Med öppna frågor samt diskussioner med 
patienterna i pilotstudien om de framtagna temana 
stärker studiens giltighet.
Resultatet i studien kan ha påverkats av den 
observerande forskaren som är sjuksköterska, 
detta minskar verifierbarheten. 
Urvalet och metoden är noga beskrivet men 
eftersom kontexten med äldre patienter kan vara 
begränsat till just den kontexten påverkas 
överförbarheten.
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Bilaga 4 – Meningsbärande enheter
Meningsbärande enhet (Engelska) Meningsbärande enhet 

(Svenska)
Kondensering Kod Kategori 

Lack of information was perceived as 
contributing to their discomfort, given that 
the patients had to wait without knowing 
why. 

Brist på information 
uppfattades som bidragande till 
deras obehag, eftersom 
patienterna var tvungna att 
vänta utan att veta varför.

Brist på information bidrog till 
obehag.

Obehag vid bristande 
information.

Upplevelsen av bristande information och 
kommunikation.

The result of this lack of communication 
was that the patient was exposed to 
additional anxiety and concern, and this 
left them feeling that they were not 
involved in the decision-making process 
regarding their own health care.

Resultatet av denna bristande 
kommunikation var att 
patienten blev utsatt för 
ytterligare ångest och oro, och
detta lämnade en känsla att de 
inte var involverade i 
beslutsprocessen avseende 
deras vård.

Bristande kommunikation 
bidrog till att patienterna blev 
mer ångestfyllda och oroliga.

Oro och ångest vid bristande 
kommunikation.

Upplevelsen av bristande information och 
kommunikation.

A common fear was to be forgotten in the 
waiting room as they were left alone with 
no visible contact with the staff, and they 
wished to get attention from them. 

En vanlig rädsla vara att bli 
bortglömd i väntrummet efter 
att de blev lämnade ensamma i 
väntrummet utan visuell 
kontakt med personalen, och de 
önskade få uppmärksamhet från 
dem.

Rädsla att bli bortglömd i 
väntrummet utan kontakt med 
personalen.

Rädsla av att bli bortglömd. Upplevelsen av att vara övergiven.

Furthermore, patients were lonely and 
abandoned in the waiting area; they 
wished that someone would look in on 
them from time to time. 

Patienter var ensamma och 
övergivna i väntrummet, de 
önskade att någon skulle titta in 
hos de då och då. 

Ensamma och övergivna i 
väntrummet.

Övergivenhet. Upplevelsen av att vara övergiven.

There was a wish for a larger waiting are 
with designated spaces for resting and 
possibilities to choose whether to watch 
television or not. 

Där fanns en önskan om ett 
större väntrum med utsedda 
utrymmen för vila och 
möjligheten att välja om man 
ska titta på tv eller inte. 

Önskan om större väntrum och 
utsedda utrymmen för vila och 
tv.

Bristande lokaler. Upplevelsen av en ogästvänlig miljö.

The bed appeared to be very hard and 
uncomfortable for an older person and 
several of the patients had difficulty in 
finding a comfortable position and they 
often complained that they had back pains.

Sängen tycktes var mycket hård 
och obekväm för en äldre 
patient och flera av patienterna 
hade svårigheter att hitta en 

Obekväm position under väntan 
led till smärta.

Obekväm miljö. Upplevelsen av en ogästvänlig miljö.
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bekväm position och de 
klagade ofta på smärta i ryggen.

The patients experienced the interaction 
with the nurses as positive, that is when 
the nurse was attentive and thoughtful to 
the varying needs of the older patients. 

Patienterna upplevde mötet 
med sjuksköterskan som 
positiv, det vill säga när 
sjuksköterskan var 
uppmärksam och 
tankeväckande mot de äldre 
patienternas behov. 

Positivt möte när 
sjuksköterskan var 
uppmärksam.

Positiv känsla vid 
uppmärksamhet.

Upplevelsen av att vara uppmärksammad. 

A personal touch and sincere interest 
contribute to a feeling of being at the 
centre of attention. 

En personlig beröring och ett 
uppriktigt intresse bidrar till en 
känsla av att vara i centrum för 
uppmärksamhet.

Uppriktigt intresse bidrar till 
känsla av uppmärksamhet

Känsla av uppmärksamhet. Upplevelsen av att vara uppmärksammad. 


