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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Forskning påvisar att väntetiden för patienter på akutmottagningar ökar för alla 
åldergrupper och prioriteringar. Att bemöta patienter i alla åldergrupper med olika 
omvårdnadsbehov är en stor utmaning för sjuksköterskan då skapande av vårdrelationen är 
dennes ansvar. Syfte: Syftet med studie var att belysa patienters upplevelser av mötet med 
sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på 
vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra 
kategorier; Bemötande, Kontakt, Information och Tillit. I resultatet framgår det att patienterna 
upplevde ett varierat bemötande. Vistelsen under väntetiden präglades av brist på kontakt och 
information. Patienterna upplevde ett behov av att vara kontinuerligt informerade om 
händelserna runtomkring och hur det påverkar deras vistelse på akutmottagningen. 
Patienterna kände tillit till sjuksköterskans kunskap och kände sig trygga på 
akutmottagningen. Resultatet påvisar även att patienter ogärna kritiserar personalen. Slutsats: 
Studien gav en fördjupad förståelse av patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan 
under väntetiden på en akutmottagning. Det föreligger en variation i patienters upplevelser av 
sjuksköterskans bemötande. Kontakt och informationsbrist är en vanlig företeelse under 
väntetiden. Patienter upplevde trygghet och tillit till personalens kunskap. 

Nyckelord: sjuksköterska, akutmottagning, väntetid, patientupplevelser, vårdrelation.  
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INTRODUKTION 
SBUs rapport (2010) om triage och flödesprocesser på akutmottagningar belyser 
att orsaken till ett besök på en akutmottagning kan variera, men de flesta som 
söker akutvård upplever en stor oro för sin hälsa och känner att de behöver snar 
bedömning och hjälp. Enligt SBU kan lång väntetid kombinerat med stark oro 
riskerar att äventyra patientens tillit till vården. En del personer som kommer in är 
svårt sjuka och behöver omedelbar hjälp medan andra inte har samma behov (a.a). 
Att ta hand om patienter i detta breda spektrum på ett adekvat och snabbt sätt är 
en stor utmaning för vården (SBU, 2010). Downey och Zuns (2007) forskning på 
väntetidslängden på akutmottagningar visar en minskning av antalet 
akutmottagningar och en betydlig ökning av antal besökare och tid som patienten 
får vänta innan de erhåller en läkarundersökning. Detta leder till att patienter blir 
tvungna att vänta längre på vård (Downey & Zun, 2007). Detta fynd styrks av 
Wilper et al., 2008 som också visar att väntetiden ökar samtidigt som mängden 
akutmottagningar minskar (a.a). En lång väntetid utan personlig kontakt innebär 
en ökad risk att patienten lämnar akutmottagningen utan erhållen vård, något som 
övergått till att vara ett vanligt problem (Geraldine, Endacott, Flett & Bushnell, 
2005; Goodacre, Webster, 2005). Trots att en snabb personlig kontakt i samband 
med patienters väntan har visat sig vara av betydelse för hur de upplever mötet 
med sjukvården, finns det sparsamt med studier som belyser patienters 
upplevelser av mötet med sjuksköterskan under deras väntan på en 
akutmottagning. Det kan därför vara angeläget att belysa patienters upplevelser av 
mötet med sjuksköterskan under väntetiden genom att sammanställa befintlig 
evidens. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) bör omhändertagande av 
patienter byggas på deras egna upplevelser. Det är även angeläget att belysa 
upplevelserna under väntetid då patienters upplevelser på akutmottagningen kan 
påverka deras förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet (SBU, 2010). 

BAKGRUND  
Väntan på vård är enligt Fogarty och Cronin (2007) ett vanligt förekommande 
fenomen som ses som ett problem av personer som söker vård. Väntan på vård 
kan medföra känslor som osäkerhet och maktlöshet hos patienten (a.a). Även i 
Irvins (2001) begreppsanalys av fenomenet ”vänta” beskriver hon att upplevelsen 
av väntan är dynamisk men med två återkommande känslor: osäkerhet och förlust 
av kontroll. Patienter kan känna osäkerhet inför framtiden och upplevelse av 
förlorad kontroll då de uppfattar att de inte har något annat alternativ utöver att 
vänta och låta händelsen uppenbara sig (a.a). Detta kan leda till stress som i sin tur 
kan påverka kontaktbarheten och patientens artighet mot personalen (Irvin, 2001).  

Irvin (2001) belyser att även om väntan upplevs till stor del negativ kan väntan 
också upplevas som något positiv då det ger personen möjlighet att varva ner och 
förbereda sig för det som skall komma (a.a). Detta stärks av Fogarty och Cronin 
(2007) som belyser att väntan ger patienten tid för att förbereda för det som skall 
komma.  

Mötet 
Enligt Nyström (2003) är de mellanmänskliga mötena inom akutsjukvård 
vanligtvis korta. Detta utesluter inte ett behov av en god vårdrelation eftersom 
trygghetssökande patienter med stora behov av att kunna lita på vårdarens 
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professionalism och välvilja, bör öka möjligheten att skapa en god vårdrelation 
trots den korta tiden (a.a). För de patienter som använder akutmottagningen vid 
enstaka tillfällen menar Nyström (2003) att det inte går att upprätthålla någon 
kontinuitet. 
Vårdrelation beskrivs som ett förhållande mellan sjuksköterska och patient 
(Travelbee, 1971). Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är 
betydelsefull i och med att patienten är i underläge genom sitt behov av vård 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Patienten skall vara i 
fokus och sjuksköterskan skall vara där för patienten, vara professionell samt ha 
ett etiskt förhållningssätt som präglas av öppenhet och reflektion (a.a). Den 
professionella vårdrelationen kännetecknas framför allt av ett yrkesmässigt 
engagemang, där vårdaren ställer sig till patientens förfogande (Nyström, 2003). 
Ansvaret för en vårdrelation ligger enligt Nyström (2003) alltid hos vårdaren och 
denne ska se till att vårdrelationen blir så positiv som möjligt. Det finns en del 
hinder för sjuksköterskan att utveckla en vårdrelation med patienten på 
akutmottagningen, nämligen tidsbrist och osäkerhet (a.a). Dessutom har det visat 
sig att en del vårdare kan vara alltför rädda för att bli personligt involverade och 
känslomässigt påverkade (Nyström, 2003). Dahlberg et al. (2003) belyser att 
grunden till god vård är att det finns någon form av en fungerande 
mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient, där det finns en öppenhet för 
patienten att få vara en individ.  

Triagesystem 
Triage är ett turordningssystem där sjuksköterskan bedömer vilka patienter som 
behöver omhändertas direkt och vilka som kan vänta (Göransson, Eldh & Jansson, 
2008; SBU, 2010). I Sverige har det utvecklats två system för triage och 
flödesprocesser, METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System) och 
ADAPT (Adaptive processtriage). Idag använder cirka en tredjedel av sjukhusen i 
Sverige METTS, en tredjedel ADAPT och en tredjedel brittiska Manchester 
Triage Scale (MTS) (SBU, 2010).  
Både METTS, ADAPT och MTS har fem nivåer för bedömning: röd, orange, gul, 
grön och blå (Tabell 1). Om en patient får triagenivån röd skall patienten 
omhändertas omedelbart (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Får patienten 
orange nivå skall patienten omhändertas inom 15 min utifrån METTS och 
ADAPT medan enligt MTS skall patienten omhändertas inom 10 min (a.a).  
 
Tabell 1. Triageskalor i Sverige 
Triageskalor    

Triagenivå MTS METTS ADAPT 

Röd nivå Omedelbart Omedelbart Omedelbart 

Orange Inom 10 min Inom 15 min Inom 15 min 

Gul Inom 60 min Inom 120 min* Inom 120 min* 

Grön Inom 120 

 

Inom 240 min* Inom 120 min* 

Blå Inom 240 

 

Ospecificerat* Inom 120 min* 

Systematisk re evaluering** Nej Ja Ja 

* Patienter i gul, grön och blå triagenivå omhändertas i tidsordning. 
** Man går tillbaka till patienten med jämna mellanrum och bedömer patienten på nytt 
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Studier av Downey och Zun (2007) och Wilper et al. (2008) på väntetid visar att 
antalet besök på nordamerikanska akutmottagningar har ökat med 23-26 procent 
från 93 miljoner besök till 110 miljoner årligen, samtidigt som antalet 
akutmottagningar i landet minskat med 12-15 procent (a.a). Detta har enligt 
Wilper et al. (2008) lett till en ökning av patientbesök med hela 78 procent för de 
återstående akutmottagningarna som i sin tur har fått till följd att väntetiden ökat 
betydligt. Wilper et al. (2008) skriver vidare att patienter med akuta skador får 
vänta 40 procent längre tid och bland patienter med den högsta prioriteten, det vill 
säga de patienter som uppvisar symtom på hjärtinfarkt, ökade väntetiden med hela 
150 procent från 8 till 20 min (a.a). En orsak till ökningen av väntetid är enligt 
Downey och Zun (2007) den tilltagna mängden icke akuta besök och 
behandlingar som akutmottagningen måste utföra. Både Downey och Zun (2007) 
och Wilper et al. (2008) menar att det är den dåliga tillgängligheten till 
primärvården som orsakat ökningen i denna typ av besök.   

I en annan studie som utförts på en akutmottagning i Mellanöstern, där syftet var 
att undersöka vilka patienter som väntar längst för att bli undersökta av en läkare, 
visar att väntetiden varierar mellan ålder, ankomstdag, ankomsttid och vilken 
prioritet patienten får (Elkum, Fahim, Shoukri & Al-Madouj, 2009). Till exempel 
visar studien att patienter i åldern 65år eller äldre får vänta betydligt längre än vad 
yngre får göra (a.a). En brist i studierna nämna ovan är att de inte berör vad den 
varierande väntetiden kan ha inneburit för den enskilde patienten och hur det 
påverkade mötet med sjuksköterskan under tiden de väntar.  

En svensk rapport (Vårdbarometern, 2010) visar att upplevelser av väntetiden kan 
variera mellan personer som har respektive inte har besökt sjukvården. I studien 
besvarade 890 personer frågan om de tyckte att väntetiderna på 
vårdcentraler/motsvarande var rimliga. Majoriteten (70 procent) av deltagarna 
upplevde väntetiderna som rimliga. Av de som besökt sjukvården som patient 
eller anhörig de senaste sex månaderna ansåg färre personer (64 procent) att 
väntetiderna till vårdcentraler/motsvarande är rimliga. Av de personer som inte 
besökt sjukvården de senaste sex månaderna tyckte enbart 58 procent att 
väntetiderna är rimliga. 

Teoretisk referensram 
Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en målinriktad process som hjälper 
sjuksköterskan att etablera ett människa-till-människa-förhållande och genom det 
nå sjuksköterskans mål som enligt Travelbee är att hjälpa patienten med att 
förebygga och bemästra sjukdom, lidande samt hjälpa patienten att hitta mening i 
sin sjukdomsupplevelse. Travelbee (1971) tar även upp att för detta måste 
sjuksköterska och patient se sig bortom de roller de har och se varandra som unika 
individer för att uppnå ett människa-till-människa förhållande med varandra. Med 
förhållande menar Travelbee att sjuksköterskan och patienten delar sina 
upplevelser och erfarenheter. Främst handlar det om att patientens upplevelser 
och omvårdnadsbehov blir uppmärksammade och tillvaratagna (a.a). Enligt 
Travelbee (1971) ska sjuksköterskan försöka att etablera ett band med patienten 
för att möta hans behov och hjälpa honom acceptera situationen.  

Vidare anser Travelbee (1971) att kommunikation är en komplicerad process som 
kräver olika färdigheter; kunskap, förmåga att tillämpa den, känslighet 
välutvecklad sinne för ”timing” och behärskande av olika 
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kommunikationstekniker. Kommunikation är enligt Travelbee ingen 
mirakelmedicin, det finns faktorer som kan störa kommunikationen, exempel på 
dessa faktorer är bristande förmåga att se patienten som en individ och feluppfatta 
patientens mening. 

Sjuksköterskan har enligt Travelbee (1971) möjlighet att påverka patientens 
upplevelser under tiden han/hon väntar genom att enbart använda kommunikation. 
Genom att använda en effektiv kommunikation menar Trevelbee att 
sjuksköterskan kan lindra och minska patientens lidande, oro och skapa känsla av 
trygghet på en akutmottagning samt hjälpa patienten acceptera sin situation. 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan antingen lindra eller 
förstärka patientens isolering och ensamhet (a.a).  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av mötet med 
sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. 

METOD 
Metoden som valdes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Willman et al. (2006) beskriver att kvalitativ ansats används för 
att få en ökad kunskap om människors upplevelser och deras uppfattningar om 
olika situationer. En litteraturstudie innebär enligt Forsberg & Wengström (2003) 
att samla in information från flera undersökningar och författare i syfte att få en 
övergripande bild av ett fenomen. Detta valdes då syftet med studien var att 
undersöka patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under deras 
väntetid på en akutmottagning.  

Datainsamling 
Databaserna som användes till artikelsökningen var, CINAHL och Medline. 
CINAHL är en databas som innehåller artiklar med fokus på omvårdnads-
vetenskapligt forskning från olika delar av världen och majoriteten av artiklar är 
engelskspråkiga. För att begränsa och förtydliga sökningen användes CINAHL 
headings (Willman et al., 2006). 

Medline är den primära databasen som inriktar sig inom medicin och omvårdnad. 
Inom Medline används MeSH-termer för att hjälpa forskaren att ringa in det sökta 
ämnet och begränsa antalet artiklar som hittas (Willman et al., 2006). Sökord: 
emergency service, emergency department, emergency room, experience, waiting 
list, waiting room, time factors, qualitative method, qualitative research, 
interview, patient satisfaction, emotions, attitude to health, quality of health care, 
Triage användes för att söka relevanta artiklar i de två databaserna och för att få 
svar på studiens syfte. Sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer, 
AND, OR och NOT, för att begränsa och ringa in sökningen. 

Inklusionskriterier för de artiklar som användes var att de skulle vara Peer- 
reviewed (vetenskapligt granskade) och vara skrivna på svenska och engelska. 
Deltagarna i artiklarna skulle vara vuxna personer (18+). Urvalet av artiklar 
gjordes i flera steg (Bilaga 1). Först genomfördes det ett första urval (Urval 1), 
dessa artiklar valdes utifrån att artikelns titel lästes. De artiklar som betraktades 
kunna svara på syftet gick vidare till det andra urvalet (Urval 2).  I det andra 
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urvalet lästes artiklarnas abstrakt i avsikt att sålla bort artiklar som inte ansågs 
svara på syftet. Slutligen utfördes Urval 3, där kvarvarande artiklar lästes i sin 
helhet och bedömdes om de skulle användas till analysen. Dubbletter av artiklar 
som hittades i flera kombinationer av sökningar presenteras enbart i 
urvalsprocessen vid den första sökningen där artikeln kom upp. 

Ariklarna kvalitetbedömdes enligt en modifierad version av Willman et al. (2006) 
modell (Bilaga 2). Artiklarna lästes och bedömdes enskilt för att senare noggrant 
diskuteras med målsättning att uppnå överensstämmelse. Artiklarna kunde uppnå 
max fjorton poäng, artiklar som fick tio poäng eller högre bedömdes ha bra 
kvalité. Medel kvalité bedömdes de artiklar ha som fick sju till nio poäng och 
artiklar som hamnade under sju poäng bedömdes ha dålig kvalité. Enbart de åtta 
artiklar som bedömdes ha bra kvalitet ingår i analysen. 

Artikelanalys 
Till studien användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys som grundadats på Krippendorff (2004) innehållsanalys. Denna 
metod valdes då Graneheim och Lundman (2004) hade studenter i åtanke när 
modellen utvecklades och beskriver stegvis hur en artikel analys genomförs.  

I steg ett lästes artiklarna igenom upprepade gånger för att få en känsla för 
helheten. I steg två plockades meningsbärande enheter ut.  Dessa enheter 
innehåller information som är av relevans för frågeställningen. Följande mening 
var en av de som valdes ut till analysen: 

“Despite others being unhappy about the length of their wait, the main 
concern expressed was the lack of information about why they were 
waiting” (Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005, s.173). 

Steg ett och två utfördes enskilt, för att senare jämföras och disskuteras tills 
överenskommelse kunde uppnås. Därefter kopierades de meningsbärande-
enheterna till ett worddokument och sammanställdes i en tabell, dubbletter som 
hittades sorterades bort. Resterande av stegen utfördes tillsammans. I steg tre 
kondenserades och översattes de utvalda meningarna till svenska med försök att 
inte förlora innehållet. Kondensering av ovanstående mening blev:  

Huvudsakliga missnöjet var brist på information om varför de väntade. 

Steg fyra innebar att meningarna kodades och vidare grupperades till 
underkategorier.  Exemplet ovan sorterades in i underkategorin: Brister på 
information. Slutligen skapades kategorier utifrån att titta på kodning samt 
subkategorier. Ovanstående underkategori sorterades i kategorin: Information. 
Fler exempel finns på bilaga 4. 

Etiskövervägande 
En av de åtta artiklar saknade etisk övervägande. Fem hade genomgått etisk 
prövning och var godkända av etisk kommitté. I en artikel kom författarna fram 
till att ett godkännande av en etisk kommitté inte behövdes. Resterande två 
artiklar informerade enbart deltagarna (muntligt och/eller skriftligt) om studien, 
deras rättigheter och sökte medgivande för att medverka. Målet med 
förekommande litteraturstudie var att inkluderade artiklar till analysen skulle hålla 
hög kvalitet.  Dock övervägdes det att inkludera studier som saknade etisk 
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prövning. Detta gjordes även om en godkänd prövning visar på en etisk 
medvetenhet, vilket är av god sed inom forskning med hög kvalitet (Ludvigsson, 
2002). 

RESULTAT 
Genomförd analys utmynnade i fyra kategorier: Bemötande, Kontakt, Information 
och Tillit.  

Bemötande 
Sjuksköterskans bemötande var en betydande faktor i patientens upplevelse av 
mötet och började i samma ögonblick som patienten kom till akutmottagningen. 
Vissa patienter upplevde att de inte var välkomna till akutmottagningen. De blev 
tillsagada att de slösade på mottagningens tid och resurser, med problem som 
enligt personalen skulle kunna ha behandlats inom primärvården (Möller, 
Fridlund & Göransson, 2010: Wellstod, Wilson & Eyles, 2005).  

“…I can’t ask them, they have too much to do…”(Larsson Kihlgren, 
Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004, s.172). 

Patienterna upplevde sjuksköterskorna på akutmottagningen som osympatiska och 
stressade på grund av många arbetsuppgifter (Larsson Kihlgren et al., 2004: 
Wellstod et al., 2005). Detta i sin tur gjorde att de inte vågade fråga efter basala 
föremål såsom filtar eller kuddar, de inte ville ge personalen extra uppgifter och 
ville inte att personalen skulle uppleva dem som besvärliga (a.a). Andra patienter 
upplevde sig som besvärliga i personalens ögon och undrade om deras långa 
väntetid berodde på något de gjort eller sagt (Considine et al., 2010). Patienterna 
upplevde sjuksköterskan bemötande vid triagebedömningen i samband med 
ankomst som opersonlig och rutinmässig. I sådana situationer kunde 
sjuksköterskan uppvisa ointresse och stress (Larsson Kihlgren et al., 2004). Fokus 
lades på medicinska behov och patienterna upplevde att deras andra 
(psykologiska, omvårdnads-) behov blev förbisedda (Möller et al., 2010). Likaså 
upplevdes språket som ett problem. Patienten och sjuksköterskan på 
akutmottagningen hade svårt att prata med varandra och svårt att mötas eftersom 
språket var antingen tekniskt eller medicinskt präglat. Detta medförde att 
patienten inte alltid förstod det som sades. I dessa situationer fick inte patienten 
tillfälle att uttrycka sig och berätta hur de upplevde sin situation (Larsson 
Kihlgren et al., 2004). 

Sjuksköterskans bemötande upplevdes som olämpligt i situationen då de 
uppvisade lathet, ignorerade patienter och hade personliga konversationer i 
närheten av dem (Watt, Wertzler & Brannan, 2005; Wellstod et al., 2005).  
Patienten upplevde att de fick ställa många frågor innan ett svar gavs och frågorna 
behövde formuleras noggrant för att inte få ett defensivt svar från personalen 
(Britten & Shaw, 1994). Det var inte alltid patienten fick svar på sina frågor, vissa 
sjuksköterskor lämnade patienten utan att ha försäkrat sig om att alla frågor 
besvarats och lämnade därmed patienten i en ovisshet (Larsson Kihlgren et al., 
2004: Wellstod et al., 2005). Klagomål som uppkom under patientens vistelse 
framfördes sällantill personalen på grund av rädsla att bli utfrågade.  Istället 
framfördes klagomålen till anhöriga (Larsson Kihlgren et al., 2004: Möller et al., 
2010). 
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Det framkom även upplevelser av ett gott bemötande där patienter kände sig 
välkomna och fick träffa personal som var positiva och engagerade (Möller et al., 
2010). Ett individuellt anpassat omhändertagande var något som uppskattades av 
patienten (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). 

“Most are caring people. They do not treat you like you are just a number. 
They talk to you and try to make you feel at ease and comfortable, and they 
have made me feel that way....“(Watson et al., 1999, s.90). 

Personal som tog sig tid och förklarade vad som skulle utföras, hur det skulle 
utföras och hur patienten skulle känna sig efteråt i samband med utförande av 
punkt insatser såsom provtagning och kontroller ansågs ha ett professionellt 
bemötande. Om patienten fick veta vad som skulle hända blev de lugnare (Britten 
& Shaw, 1994).  

Kontakt 
Patienter upplevde att de lämnades ensamma i väntrummet i flera timmar åt 
gången och antog att de blivit bortglömda av personalen (Larsson Kihlgren et al., 
2004: Möller et al, 2010). Blev patienterna utan personalkontakt under längre 
perioder eller erhöll personalkontakt enbart under provtagning, ledde detta till att 
de upplevde att personalen såg dem som objekt och inte som individer (Larsson 
Kihlgren et al., 2004).  

“…to sit here and wait, and the only contact I have with the staff is when 
they carry out tests on me, you feel that you’re not being seen as a 
person….”(Larsson Kihlgren et al., 2004, s.172). 

Behov av kontakt var tydligt uttryckt och beskrivet, en del patienter sökte kontakt 
med personalen genom att försöka ha ögonkontakt. Andra tittade på dörren eller 
lyssnade efter fotsteg och längtade efter att någon personal skulle komma och 
fråga hur de mådde (Larsson Kihlgren et al., 2004). Rädsla för att bli lämnad 
ensam utan tillsyn och att inte uppmärksammas när behov uppkom var vanligt 
bland patienterna (Larsson Kihlgren et al., 2004: Möller et al., 2010). När 
väntetiden blev oförutsägbart lång ökade patientens behov av att bli sedda och 
hörda (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienterna blev nöjda när till exempel en 
sjuksköterska kom in och pratade med dem (Britten & Shaw, 1994).  

Information 
Ett stort problem för patienterna var bristen av information i väntrummet, inte 
bara om triagesystemet eller väntetiden utan även om exempelvis när måltider 
serverades eller var de kunde finna närmaste restaurang (Cross, Goodacre, 
O’Cathain & Arnold, 2005: Larsson Kihlgren et al., 2004: Möller et al., 2010).  

“Sitting three hours without information is really difficult” (Möller et al., 
2010, s.750). 

Vissa patienter upplevde att den långa väntetiden på akutmottagningen innebar att 
inget hände (Britten & Shaw, 1994). Detta upplevde patienterna som att inte veta 
vad som skulle ske ”bakom stängda dörrar”, varför vissa patienter som kom 
senare sågs före och varför det ibland verkade som att ingen behandlades alls 
(Considine et al., 2010: Cross et al., 2005). Patienter ville inte komma till 
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akutmottagningen och vänta på en läkare som enligt dem inte dök upp (Larsson 
Kihlgren et al., 2004). 

“Somebody else came after us and they were seen before us, aren’t you 
supposed to get seen in the order that you come?’’ (Considine et al., 2010, 
s.66) 

Det var inte alltid som patienterna informerades om väntetidens längd och orsaken 
för den långa väntetiden vilket gjorde att de blev ännu mer rastlösa, irriterade och 
upprörda. Blev väntetiden längre än de blev informerade om hade det samma 
effekt som brist på information (Larsson Kihlgren et al., 2004: Britten & Shaw, 
1994).  Ett annat problem var att patienten inte visste om de kunde lämna 
undersökningsrummet för till exempel toalettbesök för att de var rädda för att 
läkaren skulle komma och att de då skulle missa viktig information (Larsson 
Kihlgren et al., 2004). 

Patienter var i behov av information, de ville veta vad som hände och orsaken till 
varför de fick sänkt prioritet (Watson et al., 1999: Watt et al., 2005).  

”If I’ve got to wait 8 hours because you only have 1 doctor on staff, then tell 
me that.” (Watt et al., 2005, s.15). 

Det framkom flera informationsbehov hos patienterna, de ville veta när de skulle 
bli inkallade för att undersökas, varför de väntade i väntrummet, vad som skulle 
utföras under undersökningen och om de kommer läggas in på sjukhuset (Britten 
& Shaw, 1994: Watson et al., 1999). Utöver detta ville de även få veta varför 
insatserna utfördes och på vilket sätt dessa skulle påverka deras kropp (a.a).  
Enligt patienterna var det mycket lättare att vänta om de fick information om sin 
triagenivå på akutmottagningen (Möller et al., 2010). 

Tillit 
Kritik på grund av den långa väntetiden och personalens många arbetsuppgifter 
var riktad mot ledningen på akutmottagningen, det vill säga att det var ledningens 
fel att situationen såg ut som det gjorde (Larsson Kihlgren et al., 2004). En patient 
uttryckte sig:  

“It’s the big guys’ fault that staff don’t have time for me, as you can see 
everyone’s running around and they have a lot of work to do” (Larsson 
Kihlgren et al., 2004, s.172). 

Patienterna förklarade att det var viktigt för dem att få känna tillit till personalen 
och de upplevde att känslor av misstro eller tillit blev mer framträdande desto 
längre väntetiden blev (a.a). 

Många patienter upplevde trygghet vid ankomst när de upptäckte att personalen 
hade god kompetens och var professionella. Detta var något som uppskattades 
oerhört mycket av patienterna. De visade denna uppskattning genom att ha en 
positiv förhållningssätt mot personalen (Larsson Kihlgren et al., 2004: Möller et 
al., 2010).   

”I surrendered myself to their competence”(Möller et al, 2010, s.749). 
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Patienterna litade på triagesjuksköterskans bedömning och de tyckte att triage 
systemet var ett bra sorteringssystem. Patienterna hade förståelse för att det måste 
finnas ett system som sorterar och prioriterar patienter som är i behov av akutvård 
för att akutmottagningen ska fungera så smidigt som möjligt (Cross et al., 2005: 
Möller et al., 2010).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Som metod valdes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. En tänkbar nackdel med att basera studiens resultat på enbart 
artiklar med kvalitativ ansats är att studierna innehåller ett lågt deltagarantal 
(n=11-89 personer, median: 32 personer). Detta kan ge en lägre tillförlitlighet än 
studier med större deltagarantal t.ex. studier med kvantitativ ansats (Willman et 
al., 2006). I föreliggande studie ansågs att detta inte påverkar resultatet i större 
mån eftersom syftet med studien och studier baserade på kvalitativ metod 
generellt är att gå på djupet och belysa patienters upplevelser och inte generalisera 
resultat (Polit och Beck, 2004). Dock hade en empirisk studie varit att föredra då 
resultatet hade byggts på aktuell data. I mån av tid och bristande kunskaper om att 
utföra empiriska studier övervägdes att inte använda denna metod för att få svar 
på forskningsfrågan. Sammantaget vad gäller variation så finns det flera fördelar 
med att sammanställa befintlig litteratur inom ett aktuellt område; det ger 
möjlighet att belysa större antal patienters upplevelser från olika akutmottagningar 
och från olika länder något som i en empirisk studie är svårt att genomföra. Detta 
möjliggör en bredd och ett djup samtidigt som det ger vissa begränsningar genom 
att de olika syftena kan skilja sig alltför mycket åt och att hälso- och sjukvården 
förändras över tid. 

Databaserna som användes till artikelsökningen var CINAHL och Medline. Dessa 
två databaser valdes då de innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar (Willman 
et al., 2006). Enligt Polit och Beck (2004) är söknigen och sökorden viktiga då det 
är utifrån dem informationen söks. Genom att använda samma sökord som 
tidigare är ett mål få finna artiklar som besvarar forskningsfrågan ett annat är att 
reproducerbarhet uppnås. Mötet används inte som ett sökord då det är för brett, 
istället fanns det i åtanke när artiklarnas abstrakt lästes och när artiklar sorterades 
bort. Alla CINAHL headings sökord som användes hittades inte i Medlines 
MeSH-termer, således användes motsvarande sökord som rekommenderades av 
databasen. För att få en så optimal sökning som möjligt användes bibliotekaries 
erfarenhet av sökning i olika databaser. Att ta hjälp av någon med erfarenhet av 
sökningar är något som Höst, Regnell och Runeson (2006) och Polit och Beck 
(2004) rekommenderar för att få en strukturerad sökning och för att inte missa 
relevanta artiklar på grund av felaktiga sökord. 

Det gjordes inga begränsningar beträffande vart studien genomfördes. Fördelen 
med att inte begränsa sig geografiskt är att man får ett mer internationell 
perspektiv av patienters upplevelser. Artiklarna som inkluderades och 
analyserades var från USA, Kanada, Sverige, Australien och England. I efterhand 
diskuterades om landets sjukvårdssystem kan ha påverkat artikelns resultat. Detta 
dementerades i och med att det hittades likheter i patienternas upplevelse av mötet 
med sjuksköterskan. Anledningen till detta kan vara att samtliga akutmottagningar 
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i studierna använder likadana vårdsystem och rutiner, eller så har land och 
sjukvårdssystem ingen stor påverkan på patienters upplevelse av sjuksköterskans 
bemötande på en akutmottagning. 

Två av de åtta artiklar som inkluderades i studien var från 1994 och 1999. Det 
finns en medvetenhet om att dessa två artiklar kan vara inaktuella men i 
föreliggande studie valdes det ändå att inkludera dem i analysen på grund av att 
sökningen resulterade i ett lågt antal relevanta artiklar. Detta val kan ha påverkat 
resultatet negativt då klinisk evidens är en färskvara där verksamheter förändras 
fort (Forsberg och Wengström, 2003).  

Artiklarna kom att granskas separat, detta med anledning till att granskningen får 
större tyngd om den utförs av två oberoende granskare som sedan träffas och 
jämför sina bedömningar (Willman et al., 2006). Till granskningen kom att 
användas en modifierad Willman et al. (2006) modell. Modellen är tydligt 
förklarad och underlättar beslut om artikeln ska gå vidare för analys. Punkterna 
om ”analysmättnad” och ”genereras teori” valdes bort då kunskapen att kunna 
bedöma dessa två punkter saknas. Hade inte denna anpassning gjorts hade 
artiklarna eventuellt antingen fått en lägre kvalitetsbedömning eller en högre 
kvalitetsbedömning och överskattats i samband med att feltolkningar hade gjorts. 
Enligt Willman et al. (2006) är kvalitetsgranskningen en subjektiv bedömning det 
vill säga andra personer som kvalitetsgranskar samma artiklar kan komma till ett 
annat resultat.  

Till litteraturstudien användes en manifest innehållsanalys vilket enligt Graneheim 
och Lundman (2004) innebär att det tydliga och uppenbara i en mening plockas ut 
utan att använda egna tolkningar och värderingar. Artiklarna lästes enskilt flera 
gånger för att få en känsla för sammanhanget och meningsbärande enheter som 
svarade på syftet plockades ut. Utförs analysen ensam finns det risk att ens egna 
tolkningar vävs in omedvetet utan att det upptäcks till exempel på grund av 
trötthet (Polit & Beck, 2004). Vid översättning av meningsbärande enheter från 
engelska till svenska finns risken att det förekommit feltolkning. Risken 
minskades genom att meningar som upplevdes osäkra diskuterades med varandra 
och med en tredjepart. Upplevdes en meningsbärande enhet vara osäker i sin 
kodning eller kategori utfördes analysen på meningen på nytt. 

Två artiklar har genomförts dels som observationsstudie och dels som 
intervjustudie. Detta kan ha påverkat artikelns resultat negativt då det inte är 
patientens egna ord om upplevelsen som förtydligas. Istället framgår det vad 
observatören tolkat angående patientens upplevelse på akutmottagningen. 
Fördelen med att använda flera olika metoder för att förstå patienternas 
upplevelser är att observatören kan ha sett något i mötet som inte patienten själv 
är medveten om och således missat att berätta om under en intervju. 
Meningsenheter exkluderades i situationer där det var tydligt att det var 
observatörens tolkning och inte patienternas upplevelse som framkom. Fördelen 
med att ha fler metodval (triangulering) i en studie är att det minskar risken att 
studiens objektivitet förloras genom att man har flera 
informationskällor/perspektiv av fenomenet (Polit & Beck, 2004). 
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande varierar. 
Vissa upplevde sig välkomna och väl bemötta samtidigt som andra upplevde sig 
mindre välkomna och missnöjda med bemötandet av sjuksköterskan på 
akutmottagningen. Detta resultat styrks av Coughlan och Corry (2007) och 
Wiman och Wikblads (2004) studier där vissa patienter upplevde att de fick ett 
gott bemötande medan andra upplevde att de fick ett kallt och omänskligt 
bemötande på akutmottagningen. Enligt Dahlberg (1994) finns det en strävan 
inom hälso- och sjukvård att gruppera, generalisera och rationalisera. En patient 
som identifieras utifrån sin diagnos och sina symtom är lättare att hantera än en 
unik person med unika behov (a.a). Relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten är väsentlig med tanke på patientens sårbara situation till exempel under 
sin väntetid på akutmottagningen (Dahlberg et al., 2003). Nyström (2003a) menar 
att ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren och att det är denne som 
ska se till att vårdrelationen blir så positiv som möjligt (a.a). Ändå visar det sig i 
resultatet att patienterna upplever personalens bemötande som olämpligt i vissa 
situationer. Enligt Nyström (2003a) kan detta bero på att vissa sjuksköterskor kan 
vara alltför rädda för att bli personligt involverade och känslomässigt påverkade. 
Detta medför att de avstår från kontakt utöver det som behövs (a.a). Även 
Travelbee (1971) diskuterar bemötande i sin teori, hon menar att sjuksköterskan 
över tid förlorar förmågan att se patienten som en unik individ. Detta sker för att 
hon/han börjar kategorisera patienterna utifrån sin erfarenhet.   

Språket mellan personalen och patienten på akutmottagningen var medicinskt 
eller tekniskt präglat vilket försvårade patientens förståelse av information från 
personalen. Faulkner (1992) anser att språket måste anpassas till patientens 
kunskaper. Slarvar sjuksköterskan med detta är det troligt att patienten missförstår 
det som sägs. För att undvika missförstånd är det viktigt att kontrollera att 
patienten har förstått det som sagts. Komplettera det sagda med skriftlig 
information såsom broschyrer kan vara ett bra tillvägagångssätt och på så sätt låta 
patienten ta till sig information självständigt i lugn och ro (a.a). Travelbee (1971) 
belyser att om kommunikation används på ett korrekt sätt kan det lindra eller 
förstärka patientens lidande på till exempel en akutmottagning. För att uppnå detta 
läggs stor vikt på sjuksköterskans förmåga att tillämpa kommunikation i ett 
terapeutiskt syfte. För detta behövs det enligt Travelbee att sjuksköterskan har god 
förmåga att uttrycka sig, lyssna på patienten och inse hur hans/hennes 
förhållningsätt påverkar patienten (a.a). Bemötande kan också påverkas av 
mängden information och kontakt som patienten erhåller. Resultatet visade att 
patienter som erhåller information under sin väntetid kan vara införstådda med 
bemötandet som de erhållit.   

I resultatet framkom det tydligt att patienterna hade ett behov av kontinuerlig 
kontakt med sjuksköterskan och var rädda att de inte skulle få uppmärksamhet när 
behov tillkom. I de fall då de fick kontakt enbart vid punktinsatser eller om det var 
glest mellan kontakterna ledde detta till att patienterna upplevde sig 
objektifierade, detta styrks i en studie skriven av Nyström (2003b) där patienterna 
på ett likande sätt uttryckte ett behov av kontakt utöver rutinkontrollerna som 
utfördes av sjuksköterskorna. Nyström (2002) förklarar detta utifrån att 
omvårdnadsåtgärder värderas lägre än medicinsk behandling. Om en 
sjuksköterska stannar och pratar med en patient riskerar han/hon att få klagomål 
från medarbetarna. Coughlan och Corrys (2007) studie bekräftar också bristen av 
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och patienternas behov av kontakt som råder på en akutmottagning. Carlsson 
(1991) menar att människor som kommer till mottagningar erhåller behandling 
enligt löpandebandprincipen, där det inte byggs upp någon långvarig kontakt 
mellan sjuksköterska och patient (a.a). Kontakt och individuell vård är enligt 
Lyons och Paterson (2009) två viktiga behov hos patienten som inte ska bli 
försummade (a.a). Det är därför viktigt för sjuksköterskan att försöka ta sig den 
tid som behövs för att få kontakt även om tidsbrist råder (Carlsson, 1991).  
Travelbee (1971) skriver även att en del sjuksköterskor ser sitt jobb som vilket 
som helst och är inte villiga att göra någonting utöver det som är nödvändigt av 
akutmottagningen såsom att sätta ner sig och prata med en patient.  

Det framkom även i resultatet att brist på information i väntrummet på en 
akutmottagning är allmänt utbredd, inte bara om själva väntetiden utan även om 
akutmottagningens rutiner och dess delar såsom triagesystemet. Patienterna 
uttryckte ett behov på information angående akutmottagningens rutiner och hur det 
påverkade deras vistelse på akutmottagningen. Fick inte patienterna informationen 
blev de oroliga, rastlösa och irriterade. Detta styrks av Coughlan och Corry (2007) 
och Johansson, Oléni och Fridlunds (2002) studier där båda hittade och 
dokumenterade brister och behov på information och hur brist på information 
påverkade patienterna negativt. Johansson et al. (2002) belyser även att 
information är starkt relaterat till patientens upplevelse av tillfredställelse. Dahl 
och Hasselgren (1991) skriver att patienter upplever osäkerhet och ångest om 
personalen brister i sin information eller uppträder stressade vid mötet. Travelbee 
(1971) belyser att kommunikationen mellan vårdpersonal och patient är en av de 
viktigaste beståndsdelarna för att uppnå det som enligt henne är målet för 
omvårdnaden, nämligen att lindra lidande och hjälpa patienten finna mening i sin 
upplevelse. För detta är informationsflöde till och från patienten extra viktigt.  

 En del patienter upplevde tillit och trygghet till personalens kompetens och hade 
förståelse för valet av sorteringssystemet som akutmottagningen använde sig av. 
De uttryckte även att det var viktigt för dem att få uppleva tillit till personalen. 
Detta styrks i Lyons och Patersons (2009) studie, där patienterna uttryckte tillit till 
personalens kunskap, förmågor och bedömning. De hade även respekt för 
personalens auktoritet och särskilt för deras beslut om behandling (a.a).  

Uppstod det klagomål kritiserade patienterna ogärna personalen. Istället skyllde 
de på personer som inte var fysiskt närvarande som t.ex. akutmottagningens chef. 
O’Connel et al., (1999) upplyser att patienter efter att ha gett negativ kritik ofta 
samtidigt förklarade varför handlingen eller agerandet utfördes av personalen. 
Även Nyström (2003b) påvisar detta och skriver att det kan vara på grund av att 
patienterna inte vill bli sedda som besvärliga. Travelbees (1971) syn på tillit är att 
tillit måste förtjänas genom att sjuksköterskan hjälper patienten som en unik 
individ. Sjuksköterskan måste bevisa sig genom sin handlingsätt att han/hon är 
tillförlitlig och finns för patienten (a.a.). Patienten kan då finna tillit till personalen 
vilket kan resultera i att patienten upplever en känsla av hopp. Detta kan i sin tur 
ge patienten möjlighet att kunna välja så att han/hon upplever autonomi och frihet. 
Det kan komma att patienter har en förfrågan till sjuksköterskan som han/hon inte 
kan utföra omedelbart eller överhuvudtaget såsom hjälp till toaletten eller 
information om patientens plats i prioriteringslistan. Då måste det enligt 
Travelbee (1971) ges en förklaring till varför patients begäran inte kan uppfyllas. 
Ges ingen förklaring riskerar patienten att förlora tilliten till sjuksköterskan.  
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SLUTSATS 
Patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan varierade, en del upplevde sig 
väl bemöta medan andra upplevde ett kallt bemötande. Vistelsen under väntetid på 
akutmottagningen präglades av brist på kontakt och information. Patienterna fick 
vänta i väntrummet ensamma och i ovishet om orsaken till väntetiden och 
akutmottagningens rutiner. Desto längre väntetiden blev desto mer ökade 
patienternas behov av kontakt och information. Det framkom även att många 
patienter upplevde förtroende till personalen och deras kunskap. Patienter 
uppvisade även ett behov av tillit under väntetiden och att känslor av misstro och 
tillit blev mer framträdande desto längre väntetiden blev. Ett intressant fynd var 
att patienterna ogärna klagade på personalen utan istället valde de att klaga på 
andra som inte var närvarande. 

Under analysen visade det sig att mötet kan påverkas av flera faktorer utöver de 
som diskuterats i föreliggande studie. Sådana faktorer kunde vara miljön på 
mottagningen och den smärta som besvärade patienten. För att få en bredare bild 
över vad patienter upplever under väntetiden behövs därför ytterligare studier som 
berör hur dessa faktorer påverkar deras möte med sjuksköterskan. 
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Bilaga 1. Artikelsöking i Cinahl 1(2) 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Artiklar 
efter 

Urval 1 

Artiklar 
efter 

Urval 2 

Artiklar 
efter 

Urval 3 
1# (MH "Emergency Service") 20470    
2# "experience" 79685    
3# "emergency room" 1871    
4# "emergency department” 14859    
5# (MH "Waiting Lists") OR (MH 

"Waiting Rooms") 
2527    

6# "waiting" 6800    
7# (MH "Time Factors") 54512    
8# (MH "Qualitative Studies") 39489    
9# (MH "Interviews") 72485    
10# (MH "Patient Satisfaction") 20509    
11# (MH "Emotions") 6877    
12# (MH "Triage") 4500    
13# 1# AND 2#* AND 5# 13 5 0  
14# 2#* AND 4#* AND 6#* 33 10 4 2 
15# 1# AND 5# AND 8# 5 1 1 1 
16# 1# AND 5# AND 10# 36 8 0  
17# 1# AND 11# 9 0   
18# 1# AND 8# 88 11 2 2 
19# 5# AND 12# 119 0   
20# 2#* AND 5# 117 3 0  
21# 1# AND 6#* AND 9# 26 4 0  
22# 1# AND 7# AND 8# 14 2 1 1 
23# 3#* OR 4#* 16607    
24# "wait" 2401    
25# 6#* OR 24#* 8646    
26# 2#* AND 23#* 40 0   
* Innehåller fritext sökning 
Sökningar som inte gav några träffar är ej beskrivna.
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Bilaga 1. Artikel sökning i Medline 2(2) 

Sökning Sökord Antal träffar Artiklar efter 
Urval 1 

Artiklar efter 
Urval 2 

Artiklar efter 
Urval 3 

1# (MH "Waiting Lists") 7216    
2# (MH "Qualitative Research") 12396    
3# (MH "Attitude to Health") 66754    
4# (MH "Time Factors") 909801    
5# (MH "Family") 55982    
6# (MH "Emoations") 35546    
7# (MH "Emergency Service, Hospital") 36296    
8# (MH "Patient Satisfaction") 49738    
9# "Interview" 685    
10# 1# AND 2# AND 7# 3 0   
11# 1# AND 7# AND 8# 85 15 2 1 
12# 1# AND 4# AND 7# 136 10 2 2 
13# 1# AND 5# AND 7# 2 0   

Sökningar som inte gav några träffar är ej beskrivna. 
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Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitativa studier 1(2) 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

En bearbetning från Willman, Stoltz och Bahtsevani 2006  
 
Beskrivning av studien  
Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Patientkarakteristika   Antal: ……………………………………  
(Redovisas samtliga = 2 poäng,  Ålder: …………………………………...  
Några = 1 poäng, Inga = 0 poäng)  Man/kvinna: ………………………….…  
 
Är kontexten presenterad?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

Etiskt resonemang?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Urval  
- Relevant?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

- Strategiskt?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Metod för  
-urvalsförfarande tydligt beskrivet?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-analys tydligt beskriven?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

- Råder datamättnad?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Huvudfynd…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
□ Bra  □ Medel  □ Dålig  
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Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitativa studier som användes 2(2) 

Kommentar……………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Granskare (sign)…………………………………..  Antal poäng:…………….  

av 14 möjliga 
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Bilaga 3. Artikelöversikt över artiklar som användes i resultatet 1(4) 

Författare/Land Titel Tidsskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Etiskövervägande/ 
Kvalitetsbedömning 

Britten, N. & 
Shaw, A. 
England 

 

Patients' 
experiences of 
emergency 
admission: 
how relevant is 
the British 
government's 
Patients 
Charter?  

 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 1994. 

Utvärdera riktlinjer 
för patienters 
(n=83) vård i 
England, ur ett 
patient perspektiv.    

Kvalitativ 
metod. Patienter 
som hade lagt in 
via 
akutmottagninge
n intervjuades 
på 
sjukhusavdelnin
gar. 

Resultat presenterades 
i två avsnitt, första är 
patienters upplevelse 
av problem som fanns 
med i riktlinjerna och 
det andra tar upp 
problem som uppkom 
men som inte fanns 
med i riktlinjerna. 

Medgivande söktes från 
båda sjukhus. Godkänd av 
etisk kommitté. 

Kvalitetsbedömning: Bra 
12/14 poäng  (86 %) 

Considine, J., 
Smith, R., Hill, 
K., Weiland, T., 
Gannon, J., 
Behm, C., 
Wellington, P., 
& McCarthy, S. 
Australien 

 

Older people’s 
experience of 
accessing 
emergency 
care. 

Australasian 
Emergency 
Nursing Journal, 
2010. 

Belysa äldre 
personers (n= 39) 
upplevese av 
tillgången till 
akutmottagningen.  

Kvalitativ metod 
deskriptiv 
ansats. Personer 
observerades 
och 
intervjuades. 

Resultaten mynnade 
ut i fyra teman: Äldres 
variation i användning 
av akutmottagningen, 
Motvillighet till 
utnyttjande av 
mottagningen, 
blandad upplevels av 
väntetiden, faktorer 
som påverkan 
akutmottagnigens 
åtkomst.   

Godkänd av etisk 
kommitté. Deltagarna gav 
sitt medgivande. 

Kvalitetsbedömning: Bra 
12/14 poäng  (86 %) 
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Bilaga 3. Artikelöversikt över artiklar som användes i resultatet 2(4) 

Författare/Land Titel Tidsskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Etiskövervägande/ 
Kvalitetsbedömning 

Cross, E., 
Goodacre, S., 
O’Cathain, A. 
& Arnold, J. 
England 

 

Rationing in the 
emergency 
department: the 
good, the bad and 
the unacceptable. 
 
 

Emergency 
Medicin Journal, 
2005 

Undersöka 
patienternas 
(n=11) 
uppfattning om 
olika ransonerings 
strategier på 
akutmottagningen
s väntrum. 

 

En kvalitativ 
metod, där 
patienter 
intervjuades i 
deras hem eller 
på 
arbetsplatsen. 

I resultatet framgår 
teman(rubriker) som: 
Acceptans av 
väntetider: rollen av 
förväntningar och 
information, 
Prioritering och 
ransonering: den 
gode, den onde, och 
det oacceptabla, 
Patienter: bra, de 
dåliga, och det 
oacceptabla 

Deltagarna gick med på att 
bli intervjuade i deras hem 
eller på arbetsplatsen efter 
att de informerats om 
studiens syfte. 
Godkänd av etisk 
kommittén. 
 
Kvalitetsbedömning: Bra 
12/14 poäng (86 %) 

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

 

Older patients 
awaiting 
emergency 
department 
treatment 

 

Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences, 
2004 

Belysa patienter 
(n=20) +75 år och 
deras anhöriga 
uppleveser av de 
villkor och 
händerser som 
ägde rum under 
vistelsen på 
akutmottagningen 

“Interpretativ 
metod” 
användes för 
att tolka 
patienters 
upplevelse till 
fenomenet. 
Observationer 
och intervjuer 
utfördes.   

Sex teman hittades 
utifrån analysen: 
obehaglig vänta, 
onödig vänta, brist 
på 
bra rutiner under 
väntandet, lidande 
under 
väntandet, känslor 
under väntandet och 
omvårdnad under 
väntandet. 

Godkänt av etisk kommitté. 
Personalen, patienterna och 
deras anhöriga blev 
informerade både muntligt 
och skriftligt om studien och 
gav sitt medgivande. 

Kvalitetsbedömning: Bra 
11/14 poäng (79 %) 
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Bilaga 3. Artikelöversikt över artiklar som användes i resultatet 3(4) 

Författare/Land Titel/Bedömnin

g 

Tidsskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Etiskövervägande/ 
Kvalitetsbedömning 

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

 

Patients’ 
conceptions of 
the triage 
encounter at the 
Emergency 
Department 

 

Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences, 
2010 

Belysa patientens 
(n=20) upplevelse 
av triage mötet på 
en 
akutmottagning. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
metod. 
Patienter i 
olika triage 
nivåer 
intervjuades. 

Fem olika teman 
utmynnade ur analysen: 
det osäkra mötet, det 
humanistiska mötet, 
triage processen, utbyte 
av informations i mötet 
och fysiska omgivningen 
under mötet.  

Patienterna 
informerades verbalt att 
delaktighet var 
frivilligt, anonymt och 
kunde stoppas när som. 
Godkännande från en 
etisk kommitté 
behövdes ej.  

Kvalitetsbedömning: 
Bra 12/14 poäng (86 %) 

Watson, W., 
Marshall, E., & 
Fosbinder, D. 
Amerika 

 

Elderly 
patients’ 
perceptions of 
care in the 
emergency 
department. 

Journal of 
emergency 
nursing, vol 24, 
number 2, 1999 

Beskriva äldre 
(n=12) patienters 
uppfattningar om 
vård på 
akutmottagningen
. 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
metod där 
äldre patienter 
intervjuades i 
deras hem. 

Resultatet mynnade ut i 
fem teman: Information 
behov, observationer av 
väntetiden, uppfattningar 
om professionell 
kompetens och 
omtänksam service, 
anläggningens 
utformning och personlig 
tolerans. 

Det framgår inget 
gällande etiska 
övervägande i artikeln. 

Kvalitetsbedömning: 
Bra 10/14 poäng (71 %) 
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Bilaga 3. Artikelöversikt över artiklar som användes i resultatet 4(4) 

Författare/Land Titel Tidsskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Etiskövervägande/ 
Kvalitetsbedömning 

Watt, D., 
Wertzler, W., & 
Brannan, G. 
Kanada 

 

Patient 
expectations of 
emerency 
department 
care: phase I – 
a focus group 
stud. 

Canadian Journal 
Emergency 
Medicine, 2005. 

Utforska 
allmänhetens 
(n=34) 
förväntningar av 
vård på en 
akutmottagning 
och jämföra det 
med personalens 
(n=31) 
uppfattningar av 
patientens 
förväntningar.   

Kvalitativ 
metod. Focus 
grupper 
intervjuades. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades
. 

Allmänhetens behov 
kategoriserades i sex 
teman. De som använt 
en akutmottagning på 
senaste tid hade liknade 
förväntningar som de 
som inte gjort det. 
Personalen förstod vissa 
förväntningar men inte 
alla. 

Patienter informerades 
om studien via telefon att 
deltagandet var valfritt 
och anonymt. De som 
gick med på att 
medverka fick ett brev 
som beskrev syftet med 
focus gruppen och hur 
det skulle utföras.  

Kvalitetsbedömning: Bra 
12/14 poäng (86 %) 

Wellstod, K., 
Wilson, K., & 
Eyles, J. 
Kanada 

 

‘‘Unless you 
went in with 
your head 
under your 
arm’’: Patient 
perceptions of 
emergency 
room visits 

 

Social Science & 
Medicine, 2005 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
patients (n=41) 
upplevelse av sitt 
senaste besök på 
akuten. 

Djupgående 
intervjuer med 
män och 
kvinnor från 
två kommuner. 

42 upplevelser hittades 
och diskuterades 25 av 
dessa kom från 
patienten själv och de 
resterade 17 kom från 
personer som medföljt 
oftast anhöriga. Av 
dessa upplevelser var 
den större delen 
negativt betonad.  

De intervjuade blev 
informerade om studien, 
att de kunde stoppa 
intervjun när som och att 
allt skulle vara anonymt. 
Varje person som blev 
intervjuad fick skriva på 
ett medgivande papper.  

Kvalitetsbedömning: Bra 
10/14 poäng (71 %) 
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Bilaga 4 Exempel på artikelanalys 1(2) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under Kategori Kategori 

“In situations when patients were 
perceived as objects, information was 
technically oriented and sometimes given 
in medical terms. In these cases, the 
patients were not given any opportunity to 
present their own story.” (Larsson 
Kihlgren et al., 2004) 

Kommunikation mellan 
patient och personal var 
tekniskt och medicinsk 
präglad där patienten inte fick 
uttrycka sig. 

Svårt att komma 
till tals. 

Brist i 
bemötande. 

Bemötande 

“she was very good, she explained exactly 
what they'd do, exactly what it would be 
like, how I'd feel afterwards You know, she 
was really, really good, she explained 
absolutely everything, if you know what is 
going to happen to you it does sort of put 
your mind at ease…” (Britten et al., 1994) 

Personalen förklarade 
behandlingen/undersökningen 
på ett bra sett som lugnade 
patienten. 

Information 
under/i samband 
med behandling. 

Gott bemötande. Bemötande 

” …and a patient could be left alone on a 
bed for hours at a time.” (Larsson 
Kihlgren et al., 2004) 

Lämnas ensam länge Övergivenhet. Brist av kontakt. Kontakt 

“When the waiting period became 
unpredictably long, the need to be seen, 
listened to, and involved… “(Larsson 
Kihlgren et al., 2004) 

Oförutsägbart lång väntetid 
ökade patients behov att bli 
sedd och hörd. 

Önskan om 
uppmärksamhet. 

Behov på 
kontakt. 

Kontakt 
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Bilaga 4 Exempel på artikelanalys 2(2) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under Kategori Kategori 

“Despite others being unhappy about the 
length of their wait, the main concern 
expressed was the lack of information 
about why they were waiting.” (Cross et 
al., 2005) 

Huvudsakliga missnöjet var 
brist på information om 
varför de väntade. 

Ovisshet av 
väntan. 

Brist på 
information. 

Information 

“I like to know the reason that I am 
waiting.... Keep me informed about the 
cause of the waits.” (Watson et al., 1999) 

Önskan att vara informerad 
om väntetiden. 

Söker 
information. 

Behov av 
information. 

Information 

“…patients explained that it was essential 
for them to feel a sense of trust in the staff. 
It was also observed that feelings of trust 
or mistrust became more salient the longer 
the patient had to wait.” (Larsson 
Kihlgren et al., 2004) 

Behovet att känna tillit blev 
mer framträdande och 
viktigare desto längre 
väntetiden blev.  

Behov av 
förtroende 

Behov av tillit. Tillit 

..However, many patients expressed 
feelings of trust in the staffs’ medical 
expertise and there was a positive attitude 
towards staff.” (Larsson Kihlgren et al., 
2004) 

Tillit och positiv inställning 
till personalens medicinska 
expertis. 

Trygghet Förtroende Tillit 
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