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Sammanfattning 
Akut insjuknande patienter söker vård via akutmottagningen där bedömning av 

patientens hälsotillstånd sker vilket benämns som triagering. Akutmottagningens 

miljö utmärks av ett hektiskt arbetstempo som kan upplevas främmande och 

skrämmande för den inkomna patienten. Den stressiga miljön kan påverka det fysiska, 

psykiska och emotionella välmåendet och trigga stresspåslaget hos patienterna. Syftet 

med litteraturstudien var att undersöka patientens upplevelse av stressfaktorer på en 

akutmottagning. Metoden genomfördes som en litteraturstudie genom strukturerade 

sökningar efter vetenskapliga artiklar som analyserades och sammanställdes i ett 

resultat vilket skapade en ökad förståelse för problemområdet. Utifrån tio 

resultatartiklar genererades fyra teman som berörde stressfaktorer ur olika aspekter. 

De teman som uppkom var Miljöns påverkan, Psykisk påverkan, Väntetid och brist på 

information samt Sjuksköterskans påverkan. En betydande slutsats från resultatet är 

att sjuksköterske - patientrelationen är en viktig del i att förbättra patientens 

upplevelse och för att patienten ska känna förtroende, tillit samt solidaritet till 

sjuksköterskan. Lärdom från litteraturstudien kan utvinnas och sjuksköterskan kan 

erhålla bättre förutsättningar att bemöta patienten. 
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Abstract 

Acutely ill patients seek care through the emergency department, where assessment of 

the patient's health status occurs which is called triage. The environment of the 

emergency department is characterized by a hectic work pace that may feel foreign 

and frightening for the incoming patient. The stressful environment may influence the 

physical, mental and emotional well-being of the patient and trigger stress. The aim of 

this study was to investigate the patient's experience of stress factors at an emergency 

department. The method emerged as a literature study through structured searches for 

scientific articles, which were analyzed and compiled in a result that created a greater 

understanding of the problem. Based on the results of ten articles, four themes were 

generated which referred to stressors from different aspects. The themes that emerged 

was the environmental impact, psychological impact, waiting time and lack of 

information and the nurse impact. A significant conclusion from the result is that the 

nurse–patient relationship is an important part of improving the patient experience 

and make the patient feel confidence, trust and solidarity to the nurse. Knowledge 

from the literature study can be extracted which may improve the nurse’s encounter 

with the patient.  
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Inledning  

År 2015 inkom 2,5 miljoner patienter i åldrarna 20 år och uppåt till Sveriges 

akutmottagningar vilket var en markant ökning jämfört med tidigare år. Denna ökning 

kan bero på att invånarna besöker akutmottagningarna mer frekvent än förr 

(Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2015). Akutmottagningen är den enhet som 

akut insjuknande patienter i de flesta fall vänder sig till vid sin första kontakt med 

vården (Socialstyrelsen, 2015). Patienter kan komma in till akutmottagningen genom 

egeninitierat besök (47–61%), via ambulans (20–30%) eller genom hänvisat besök 

(14–25%). De som söker sig till akutmottagningen är såväl patienter med allvarliga 

sjukdomstillstånd som med mindre allvarliga åkommor. Kontaktorsaken leder i sin tur 

till en bedömning av patientens hälsotillstånd där 32% av de sökande patienterna 

under år 2015 skrevs in i slutenvården (Socialstyrelsen, 2015). Det är en förutsättning 

att de olika professionerna som arbetar på akutmottagningen besitter omfattande 

kunskap och erfarenhet i syfte att ge god vård till patienter med varierande vårdbehov 

(IVO, 2015). 

 

Patientökningen på akutmottagningarna resulterar i överbeläggningar vilket skapar 

långa väntetider för den inkomna patienten (Healy & Tyrrell, 2011). En 

akutmottagning karaktäriseras av en stressfull miljö och ett hektiskt arbetstempo. Den 

stressiga miljön kan påverka det fysiska, psykiska och emotionella välmåendet hos 

patienten såväl som de anhöriga och personalen. I ett flertal internationella studier har 

den arbetsrelaterade stressen på akutmottagningen ur vårdpersonalens perspektiv 

belysts. Vårdpersonal vittnar bland annat om ett våldsamt beteende hos en del 

patienter vilket anses vara en av de mest stressfulla aspekterna på arbetsplatsen 

(Healy & Tyrrell, 2011). Däremot förekommer det endast få studier som berör 

patientens upplevelse av stress på akutmottagningen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 

2011). Genom att uppmärksamma patientens upplevelse av besöket kan omvårdnaden 

som ges av sjuksköterskan förbättras (Blank et al., 2014). 

 

Bakgrund  

Att vara patient på en akutmottagning   

När patienten först anländer till akutmottagningen sker inledande möten med olika 

professioner. Under de första mötena sker den nödvändiga bedömningen om patienten 

befinner sig i ett livshotande tillstånd eller ej (Elmqvist et al., 2011). Syftet med 

bedömningen är att de mest allvarliga fallen ska behandlas först och benämns som 

triagering. Triagering innebär att det sker en rangordning av patienternas 

hälsotillstånd utifrån medicinska aspekter och bedömningar där patienter som är i 

störst behov prioriteras. Patienter som blir prioriterade högt får snabbt medicinsk 

hjälp och vistas oftast en kortvarig tid på akutmottagningen. För patienter som 

rangordnas lägre förekommer oftast en längre väntetid till första läkarkontakten 

(SBU, 2010). Prioriteringssystemet i sjukvården följer bestämmelser i den svenska 

hälso- och sjukvårdslagen. Enligt lag skall den med störst behov ges företräde till 
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vården och respekten för den enskilda människans lika värde ska upprätthållas (SFS 

1982:763). För patienter med låg prioritet väntar en icke förutbestämd väntan på 

vidare sjukvård. Väntan sker i antingen det offentliga väntrummet eller i ett 

undersökningsrum som av hygieniska skäl kan vara kalt och simpelt inrett (Elmqvist 

et al., 2011). 

 

Stressens påverkan på patienten  

Begreppet stress myntades under 1930-talet av den kanadensiske fysiologen Hans 

Selye. Stress är en reaktion på individens omvärld och är en ständigt förekommande 

företeelse under människans liv (Viner, 1999). När kroppen utsätts för kortvarig stress 

aktiveras det sympatiska nervsystemet, även kallat fly- och fäktarespons (Marieb & 

Hoehn, 2010). Stress stimulerar hypotalamus i hjärnan som via nervimpulser 

signalerar till binjuremärgen att producera hormoner såsom adrenalin och 

noradrenalin. Hormonerna bidrar till en högre blodglukosnivå och dilation av 

bronkioler. Det sker också en sammandragning av arteriella blodkärl vilket leder till 

höjd hjärtfrekvens och högre blodtryck. Blodet centraliseras till hjärt- och 

skelettmuskulaturen i syfte att reagera på det yttre hotet. Matsmältningssystemet och 

urinproduktionen avstannar tills det att hormonnivån i kroppen reducerats och hotet 

har passerat (Marieb & Hoehn, 2010). Stressen och oron patienter kan uppleva på en 

akutmottagning medför ökat sympatikuspåslag och kan på så vis påverka patienternas 

beteende samt förlänga återhämtningstiden (So & Chan, 2004; Hweidi, 2007). 

 

Enligt Nandas omvårdnadsdiagnostik (Herdman & Kamitsuru, 2015) kan maktlöshet 

som kännetecknas av att patienter upplever ett beroende av andra eller frustration över 

sin egna oförmåga leda till en stressreaktion. Stressöverbelastningen som uppkommer 

då patienter ställs inför en orimlig mängd krav kan medföra olika beteenden hos 

patienter som visar sig i form av ökad ilska, otålighet, spänningar eller svårighet att 

fatta beslut. Humöret kan likväl påverkas av den upplevda smärtan, oron eller 

ensamheten som patienter upplever under sin vistelse på akutmottagningen (Herdman 

& Kamitsuru, 2015).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad på en akutmottagning  

Alla yrkesverksamma sjuksköterskor ska följa ICN:s etiska kod som innefattar 

riktlinjerna att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Patienter upplever det önskvärt att 

sjuksköterskor förmedlar vänlighet, artighet och visar respekt (Blank et al., 2014). 

Något som sjuksköterskor värderar högt är att bli bekräftade och uppskattade av 

patienterna för den omvårdnad de bidrar med. Slutsatsen som dras är att det 

mellanmänskliga mötet står i fokus inom omvårdnaden för både patienter och 

sjuksköterskor. Ett negativt möte med en sjuksköterska kan påverka patientens 

fortsatta syn på vården och radera patientens positiva upplevelser av omvårdnaden 

(Blank et al., 2014). 
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Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning strävar efter att kunna utföra en god 

vård genom att bland annat erbjuda känslomässigt stöd och fysisk stöttning till sina 

patienter (Blank et al., 2014). För att underlätta detta uppmärksammar sjuksköterskor 

den brist på sjukvårdspersonal samt tidsbristen som kan föreligga på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna upplever bristerna som något som hindrar dem från att göra ett bra 

arbete. Det framkommer även att sjuksköterskorna kan uppleva triageringssystemet 

som ett hinder för den goda vården på grund av att de inte kan erbjuda omedelbar 

vård till samtliga inkomna patienter (Blank et al., 2014). IVO (2015) belyser att en 

risk som kan medföras relaterat till underbemanning av sjuksköterskor är felaktiga 

bedömningar vid triageringsprocessen. Vidare kan patientsäkerhetsrisker bli ett 

faktum relaterat till den höga arbetsbelastningen som underbemanningen medför.  

 

 

Teoretisk referensram  

Vägg – bro teori  

Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen handlar avsevärt om mötet mellan 

vårdaren och patienten (Halldorsdottir, 2008). Sigridur Halldorsdottir är en 

omvårdnadsteoretiker från Island som förespråkar vikten av sjuksköterske- 

patientrelationen. Det har visat sig att den mellanmänskliga relationen kan påverka 

patientens immunförsvar och på så vis påverka återhämtningen. När patienten ej blir 

bekräftad av vårdaren frambringas starka negativa känslor hos patienten som påverkar 

det endokrina systemet vilket således skapar stress och slutligen kan leda till 

depression. Halldorsdottir talar om en metafor som hon gestaltar som en vägg-bro 

teori. Metaforen speglar det mellanmänskliga mötet inom omvårdnaden. Väggen står 

för patientens upplevelse av negativ eller frånvarande kommunikation från vårdaren 

vilket förhindrar att sjuksköterske- patientrelationen ska utvecklas. Bron står för den 

öppna och goda kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan. Bron byggs 

med hjälp av sex olika faser som sjuksköterskan går igenom tillsammans med 

patienten vilket skapar den ultimata vårdrelationen som är sjuksköterskans mål 

(Halldorsdottir, 2008).  

Inledande förekommer “Nå ut fasen” vilket är den första kontakten mellan patient och 

vårdaren (Halldorsdottir, 2008). Det kan vara när sjuksköterskan tar kontakt med 

patienten och ställer specifika frågor. Det kan likväl vara patienten som tar kontakt 

med sjuksköterskan med sina problem och det är då viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

och bekräftar patienten. Om den första kontakten inte bekräftas kan vårdrelationen ej 

övergå i fas två. Fas två kallas “Avlägsna masken av anonymitet” vilket sker genom 

att sjuksköterskan och patienten humaniserar sig själva och börjar bygga bron. De 

visar för varandra att de båda är två unika individer med ett liv utanför sjukhusets 

väggar. Det är viktigt att sjuksköterskan visar sin personliga sida tillräckligt för att 

skapa vårdrelationen men inte i den utsträckning att professionaliteten försummas. I 

den tredje fasen som benämns “Bekräftelse av kontakt” innebär det att bron mellan 

patient och vårdare har byggts. Kontakt finns mellan de två individerna både verbalt 
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och icke-verbalt. Den verbala kontakten visar sig genom att parterna är personliga 

mot varandra med god ton och värme i rösten. Icke-verbal kontakt framträder i form 

av blickar, kroppsspråk och beröring. Vårdkontakten kan därefter övergå i fas fyra 

som innebär “Att uppnå en nivå av sanning”. Vid denna nivå öppnar patienten upp sig 

för vårdaren och vågar på så vis tala sanning om hur patienten i fråga mår samt sina 

farhågor. Vårdaren respekterar patienten som individ och tilltalar personen vid namn 

vilket stöttar patienten i att känna sig bekväm i vårdarens närvaro utan att känsliga 

situationer blir genanta. Det är viktigt vid målinriktad vård att patienten berättar om 

sina problem utan hämningar och vågar blotta sig för vårdaren. Till slut kan känslan 

av “Solidaritet” uppnås i vårdrelationen vilket innebär att känslan av utsatthet hos 

patienten inte längre existerar. Vårdaren är på patientens sida, ett jämlikt förhållande 

har uppstått och patienten känner sig inte längre ensam. Den sista fasen som är målet 

för vårdrelationen uppnås när patienten upplever “Sann förhandling av vård”. Det 

innebär att vårdrelationen i sig är läkande och att ett ökat välbefinnande infinner sig 

hos patienten. I denna slutliga fas främjas självständighet i syfte att patienten till slut 

ska klara sig själv och inte längre vara en patient (Halldorsdottir, 2008). 

 

Behovspyramid  

En annan teori som kan vara applicerbar på en akutmottagning är Abraham Maslows 

teori gällande behovspyramiden som innefattar redogörelse för människors olika 

behov (Bayoumi, 2012). Pyramiden består av fem olika nivåer: fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, behov av kärlek och gemenskap, behov av självuppskattning samt 

behov av självförverkligande. Det som utgör basen för pyramiden är de fysiologiska 

och biologiska behoven som är nödvändiga för överlevnaden. Dessa fundamentala 

behov omfattar bland annat tillgång till mat och dryck. Först när detta grundläggande 

behov är uppfyllt kan människan nå nästa nivå (Bayoumi, 2012). De basala behoven 

prioriteras därav högre jämfört med de psykiska och miljömässiga behoven, vilket 

kan appliceras på en akutmottagning. Då en patient befinner sig i en kritisk situation 

där den fysiska existensen är hotad görs anpassade prioriteringar av behoven för att 

säkerställa patientens överlevnad. Patientens fokus ligger då inte på sjuksköterskans 

bemötande eller miljön runt omkring sig utan på det faktum om de kommer leva eller 

dö (Hweidi, 2007).  

 

Problemformulering  

En akutmottagning utmärks av ett högt tempo och mycket rörelse som kan vara 

påfrestande för patienten. Genom denna litteraturstudie uppmärksammas patientens 

upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning. Denna kunskap kan innebära 

viktig information för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet på akutmottagningen. 

 

Syfte  

Syftet var att undersöka patientens upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning. 
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Metod  

Studien är genomförd som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Genom strukturerade sökningar efter vetenskapliga artiklar samlades data in för att 

sedan kvalitetsgranskas med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Därefter sammanställdes de i artikelöversikter (se bilaga C) och på så vis skapades en 

ökad förståelse för olika stressfaktorer på en akutmottagning ur ett patientperspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Datainsamling  

För att få en överblick över problemområdet genomfördes ostrukturerade 

fritextsökningar i Cinahl (Wallengren & Henricson, 2012). Sökord representerar 

innehållet i artiklar som är organiserade i databaser (Karlsson, 2012) och de sökord 

som användes i de inledande sökningarna var Stress (stress) AND Patient perspective 

(patientperspektiv) AND Patient (patient) AND Healthcare environment (vårdmiljö) 

AND Stressors (stressfaktorer). Behov fanns av att specificera sökningarna ytterligare 

för att rikta träffarna mot akutmottagningen och av denna anledning kombinerades 

sökorden med frasen “Emergency department” (akutmottagning) (Östlundh, 2012).  

 

Vid de strukturerade litteratursökningarna kombinerades sökorden med hjälp av 

boolesk sökteknik (se bilaga A) i syfte att specificera, bredda och begränsa 

sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012). De booleska 

operatorerna är AND (och), OR (eller) och NOT (inte). AND används för att binda 

ihop sökorden och resulterar i ett mer begränsat sökresultat där samtliga sökord som 

kombinerats med AND ska finnas i artiklarna. OR används då det är önskvärt att 

bredda sökningen. De sökord som kombineras med OR genererar träffar på artiklar 

som innehåller antingen det ena eller det andra sökordet, alternativt båda två. NOT är 

den booleska operatorn som används för att exkludera ett sökord vilket gör sökningen 

mer begränsad och specificerad. Operatorn NOT har ej använts i denna litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012). För att ytterligare bredda en sökning 

kan trunkering tillämpas. Detta genomförs genom att placera en asterisk (*) innan 

eller efter sökordet som resulterar i att ordets alla böjningsformer påträffas i 

sökresultatet (Östlundh, 2012). För att ytterligare specificera inklusionskriterierna så 

valdes Peer Review, årtal, språk, Research Article, publicering inom de senaste 10 

åren samt engelskspråkiga. Artiklar innefattande personer diagnosticerade med 

demens och föräldrar till de barn som sökte vård vid akutmottagningen exkluderades 

bland sökträffarna. Fokus lades istället på de artiklar där patienternas upplevelse 

belystes, därav valdes även artiklar om sjuksköterskans upplevelse av en 

akutmottagning i de flesta fall bort. Ytterligare sökningar genomfördes men valdes att 

inte redovisas i sökhistoriken respektive sökordsöversikten då inga resultatartiklar 

påträffades.  

 

Sökningarna utfördes i tre olika databaser; Cinahl (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature), Pubmed (Medline) och PsycINFO (Psychological 
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Abstracts). Cinahl är en databas med material som täcker omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi. Pubmed inriktar sig främst på det medicinska inom omvårdnad och 

innehåller även området tandvård, medan PsycINFO omfattar beteendevetenskap och 

psykologi (Karlsson, 2012). Samtliga databaser användes i syfte att identifiera 

resultatartiklar som täckte hela problemområdet (se bilaga B) och därigenom undvika 

att gå miste om artiklar av vikt för resultatet, därför förekom det i vissa fall dubbletter 

i databaserna. Alla titlar lästes vid samtliga sökningar och även abstrakt på de artiklar 

vars titlar ansågs relevanta. Efter granskning av abstrakt som svarade mot 

litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln igenom av båda författarna för bedömning 

av dess relevans för resultatet. De tio artiklar som omfattades av inklusionskriterierna 

valdes att vidare kvalitetsgranskas och sammanställas i resultatet (Friberg, 2012a). 

Vid en kvalitetsgranskning analyseras aspekter i artikeln som berör bland annat 

teoretiska utgångspunkter och hur resultatet tagit form. Genom kvalitetsgranskning 

kan beslut tas om artikeln har tillräckligt god kvalitet och om innehållet passar till det 

tänkta syftet i litteraturstudien (Friberg, 2012b). Kvalitetsgranskningen genomfördes 

med hjälp av en bedömningsmall utifrån Carlsson och Eiman (2003) som genererade 

ett värde på dess evidens. Kvaliteten mättes genom att bedöma om samtliga kriterier 

som en vetenskaplig studie ska innehålla fanns med, om information saknades sjönk 

kvalitetsnivån på studien. Kvalitetsskalan låg mellan Grad I-III. Samtliga artiklar i 

denna litteraturstudie hade Grad I (se bilaga D) vilket innebar högsta kvalitetsnivån 

(Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Artikelsökning CINAHL  

De inledande sökningarna utfördes i Cinahl. De sökord som användes vid första 

sökningen var Emergency department AND Patients´experiences. 

Inklusionskriterierna var att artikeln skulle vara Peer Reviewed, en Research Article 

samt publicerad mellan åren 2007–2017. Denna sökning gav 128 träffar varav två 

artiklar valdes ut till resultatet. En annan sökning genomfördes med hjälp av Cinahl 

Headings. Headingssystemet innebär att Cinahl besitter egna ämnesord för att 

beskriva artikeln (Östlundh, 2012). Genom att kombinera de olika ämnesorden med 

OR, AND samt tillägg av trunkering uppkom 84 träffar varav en artikel valdes till 

resultatet. Inklusionskriterierna var desamma som ovan. Nästkommande sökning som 

gjordes i databasen genomfördes med sökorden Emergency department AND Patient* 

AND Psychiatric care (psykiatrisk vård) med inklusionskriterierna Peer Reviewed och 

publicering inom tidsramen 2007–2017. Sökfrasen Psychiatric care valdes av 

anledningen att patientens psykiska hälsa var intressant för litteraturstudien. Genom 

denna sökning med 44 träffar erhölls ytterligare en artikel till resultatet.  

 

Artikelsökning PUBMED 

Vidare genomfördes sökning i Pubmed med hjälp av sökorden Emergency 

department* AND Patient* AND Dissatisfaction* (missnöje). Sökordet 

Dissatisfaction användes då begreppet var återkommande i flertal artiklar från tidigare 

sökningar och som användes i samband med patientens upplevelse av en 
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akutmottagning. Sökningen resulterade i 55 träffar varav fyra artiklar inkluderades i 

resultatet.   

 

Artikelsökning PSYCINFO  

Det genomfördes en sökning i PsycINFO med förväntan att finna artiklar med 

inriktning mot patientens psykiska upplevelse av akutmottagningen. Sökorden som 

användes var “Emergency department” AND “Patient experience” AND Stress*. 

Citationstecken (“) användes därför att sökfrasen skulle vara sammanhängande vilket 

resulterade i en mer specifik sökning (Karlsson, 2012). Avgränsningar som användes 

var artiklar efter 2007 och Peer Reviewed och av 162 träffar genererades en 

resultatartikel.  

 

Manuell sökning  

En manuell sökning genomfördes med hjälp av en redan utvald bakgrundsartikel. 

Detta skedde genom att referenslistan till denna söktes igenom (Forsberg & 

Wengström, 2015) och på så vis påträffades en sista resultatartikel.  

 

Databearbetning  

Litteraturstudiens databearbetning genomfördes med stöd av fem olika steg som 

beskrevs av Friberg (2012a). Databearbetningen påbörjades då artikelsökningarna var 

avklarade och artiklar hade hittats som svarade mot syftet. Resultatartiklarnas abstrakt 

och resultat lästes gemensamt igenom och det som var relevant i texterna markerades 

(Kristensson, 2014). Vidare sammanställdes artikelöversikter för att få en överblick 

över innehållet i artiklarna (Friberg, 2012b). Fortsättningsvis genomfördes 

färgkodningen i syfte att identifiera teman till litteraturstudiens resultat. Artiklarnas 

resultat samt slutsats lästes igenom och de delar som var av vikt för resultatet 

markerades. Samtidigt skapades ett dokument parallellt med artikelgranskningen där 

eventuella teman i olika färger uppenbarades. Vidare markerades stycken i artiklarna 

med den färg som var mest passande och transfererades in i dokumentet. På så vis 

samlades allt relevant material under sina tänkta teman. De teman som genererades 

var: Miljöns påverkan, Psykisk påverkan, Väntetid, Brist på information samt 

Sjuksköterskans påverkan. Vid insamlingen av material togs beslutet om att slå ihop 

två preliminära teman: Väntetid och Brist på information då de ansågs vara snarlika. 

Samtliga artiklar har bearbetats och analyserats gemensamt i syfte att hålla en 

kontinuerlig diskussion under granskningens gång (Friberg, 2012a).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Det är av stor vikt att granska artiklar som används i en litteraturstudie utifrån 

forskningsetiska principer och lagar som förekommer inom forskningsprocessen 

(Forsberg & Wengström, 2015).  
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Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) vars syfte 

är att “skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning” ska tillämpas när forskning på människor utförs. Lagen tillämpas genom 

att hänsyn tas till deltagare i studierna utifrån mänskliga rättigheter, den enskilda 

människan, den personliga integriteten, deltagarnas hälsa samt deltagarnas säkerhet 

(SFS 2003:460). Deltagarna utses av forskarna med hänsyn till den enskilda 

individens hälsotillstånd utifrån Göra-gott-principen. Principen innebär att 

människans välbefinnande är i fokus genom att forskningen ej skall skada deltagaren 

och på så vis maximera möjliga fördelar med studien (Belmontrapporten, 1978). 

Principen Respekt för personer innebär att kravet på informerat samtycke att delta i 

studien ska följas. När forskning genomförs ska deltagarnas autonomi värnas på så vis 

att deltagarna blir tillfrågade om de vill ställa upp i studien med villkoret att de får 

avbryta när de vill (Belmontrapporten, 1978). Personuppgiftslagen som innefattar 

bestämmelser om hur känsliga uppgifter ska behandlas ska också följas. Exempel på 

känsliga uppgifter kan vara journalhandlingar (SFS 1998:204). Slutligen ska 

rättviseprincipen följas genom att deltagarna behandlas likvärdigt oberoende av kön, 

härkomst, diagnos, bakgrund eller ålder (Kjellström, 2015). 

 

I samtliga artiklar som använts i denna litteraturstudie benämns att hänsyn tagits till 

etiska aspekter. I de flesta fall har artiklarna granskats av en etisk kommitté och 

samtliga studier har genomförts inom de senaste tio åren vilket bidrar med god 

evidens (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Resultat  

Miljöns påverkan  

Stressfaktorer på akutmottagningen kunde vara kopplade till patienters upplevelse av 

omgivningen. Miljön kunde vara främmande och steril med stark belysning (Harris, 

Beurmann, Fagien & Shattell, 2016), kala väggar och sparsamt möblemang (Möller, 

Fridlund & Göransson 2010). Patienter som inkom till akutmottagningen med smärta 

och rädsla kunde uppleva ett behov av bekväma möbler och en omgivning som ingav 

en känsla av lugn och trygghet (Möller et al., 2010). I väntrummet hade patienter 

sällskap av andra sökande patienter vilket gjorde att privatlivet begränsades. En del 

patienter kunde uppleva det som en stressfaktor att inte veta vart de skulle fästa 

blicken i sällskap med de omgivande patienterna. Däremot upplevde en del detta 

faktum som något positivt då de kände stöd från de bredvid sittande patienterna som 

uttryckte samma typ av känslor som de själva upplevde (Forsgärde, From  

Attrebring & Elmqvist 2016). I väntrummet kunde det finnas tillgång till tv men 

eftersom området var begränsat gavs ingen valmöjlighet för patienterna att välja om 

de ville ta del av tv:n eller ej. Patienter uttryckte att möjligheten till vila var begränsad 

vid väntan på undersökning. Bristen på avskildhet på akutmottagningen kunde vara en 

stressfaktor då samtal med vårdpersonal kunde höras av obehöriga (Forsgärde et al., 

2016; Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka & Paussu, 2009). Ibland var det 

enbart ett skynke som avgränsade patienterna när viss undersökning eller behandling 
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utfördes (Paavilainen et al., 2009). Det fanns patienter som upplevde 

undersökningsrummet som kontorsliknande medan andra patienter upplevde rummet 

som ostimulerande och stelt. Däremot förekom det patienter som inte lade någon vikt 

på akutmottagningens omgivning utan endast fokuserade på att erhålla den sjukvård 

de var i behov av (Möller et al., 2010). 

 

Patienter kunde komma i kontakt med olika intryck från akutmottagningens miljö 

såsom starka dofter av kroppsvätskor och desinfektionsmedel. Patienters 

välbefinnande skulle kunna påverkas till det sämre relaterat till dofterna och de 

negativa tankar dofterna medförde (Harris et al., 2010). Förekomsten av ljud var en 

annan väsentlig befintlighet på en akutmottagning. Pipande maskiner och 

vårdpersonalens brådskande fotsteg var ljud som var svåra att ignorera och som kunde 

upplevas som stressfaktorer för patienterna (Harris et al., 2010). Enligt en studie 

angående ljudnivåerna på en akutmottagning framkom det att alla dygnets 24 timmar 

översteg den rekommenderade decibelnivån (Short, Short, Holdgate, Ahern & Morris, 

2011). Det framgick även att ljudnivåerna var som lägst mellan klockan 10 på kvällen 

och 06 på morgonen samt att de högsta ljudnivåerna förekom mitt på dagen. Däremot 

förekom höga decibelnivåer endast korta stunder. En ständigt hög ljudnivå kunde för 

patienterna vara en stressfaktor vilket påverkade patienters beteende, sömn och 

kommunikation som i slutändan kunde påverka återhämtningen negativt (Short et al., 

2011).  

 

Psykisk påverkan  

Inkomna patienter till akutmottagningen kunde uppleva att de befann sig i en situation 

där de förlorade kontrollen över sig själva och känslan av att inte bli respekterad 

kunde uppkomma (Forsgärde et al., 2016). Ovissheten om vilken diagnos patienten 

drabbats av kunde medföra rädsla för både patienten och dess anhöriga och kunde 

resultera i en oro över vad som skulle hända härnäst (Möller et al., 2010). Vissa 

patienter anlände till akutmottagningen utan att de hunnit informera anhöriga om 

situationen eller att de hastigt tvingades lämna sin familj vilket kunde upplevas som 

en stressfaktor som många betraktade besvärande (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). För 

patienter med lägre triagering kunde en lång väntan förekomma vilket kunde ge 

upphov till känslan att inte känna sig välkommen på akutmottagningen (Frank, Asp & 

Dahlberg, 2007). Upplevelsen av smärta och oro över sitt hälsotillstånd kunde vara 

stressfaktorer. När vårdpersonal undvek ögonkontakt eller inte bekräftade sina 

patienter genom att fråga hur de mådde kunde känslan av att bli bortglömd eller 

övergiven infinna sig (Forsgärde et al., 2016; Möller et al., 2010). Känslan av att bli 

bortglömd kunde likaså skapa en hopplös trötthet och förtvivlan hos patienten. En 

annan stressfaktor för patienten på akutmottagningen kunde vara rädslan av att bli 

ifrågasatt relaterat till upplevda symptom eller att inte bli betrodd. Vidare kunde detta 

medföra att patienten inte vågade beklaga sig trots att rädslan var befogad (Möller et 

al., 2010). Enligt en studie beskrev psykiskt sjuka patienter rädsla för att vara 

ensamma med sig själva och sina egna tankar under väntan på vård (Harris et al., 



 

 10 

2010). Utifrån de stressande känslorna som patienterna upplevde under vistelsen på 

akutmottagningen kunde ett aggressivt beteende uppenbara sig. Beteendet visade sig 

som verbalt och fysiskt våld (Zampieron, Galeazzo, Turra & Buja, 2010) och hade sitt 

ursprung i de olika stressfaktorer patienterna kunde komma i kontakt med på 

akutmottagningen. Aggressionen kunde härledas till stressfaktorn att patienterna sovit 

dåligt relaterat till sitt välbefinnande (Forsgärde et al., 2016). Det kunde även bero på 

att patienterna kämpade för att bli involverade i sin vård utan framgång (Frank et al., 

2009). När patienterna mottog dåliga nyheter om sitt hälsotillstånd eller att väntetiden 

blev förlängd var två andra förekommande stressfaktorer som kunde trigga 

aggressiviteten (Zampieron et al., 2010).  

 

Väntetid och brist på information  

Väntetid och brist på information var två uppmärksammade stressfaktorer för 

patienterna på en akutmottagning (Forsgärde et al., 2016; Möller et al., 2010; 

Paavilainen et al., 2009; Toloo, Aitken, Crilly & FitzGerald, 2016). Kombinationen 

av väntetiden och bristen på information ledde till att patienterna kände att de inte 

hade kontroll över situationen (Paavilainen et al., 2009; Möller et al., 2010). När 

patienterna först anlände till akutmottagningen förväntade de sig att omgående erhålla 

adekvat hjälp med sina besvär. När så inte var fallet skapades en falsk förväntan över 

att det snart var patienten i frågas tur under tiden som väntan bara fortgick (Forsgärde 

et al., 2016). Enligt flertal studier visade det sig att patienter hade en tendens att 

underskatta väntetiden (Parker & Marco, 2013; Toloo et al. 2016). Detta kunde 

förklaras på så vis att en del patienter besatt en okunskap om triageringssystemet 

(Forsgärde et al., 2016; Möller et al., 2010; Toloo et al. 2016) samt överskattade sin 

egen prioritet (Toloo et al. 2016) vilket gjorde det svårt för patienterna att ha 

förståelse för varför de satt och väntade (Möller et al., 2010; Toloo et al. 2016). I en 

studie påvisade sjuksköterskor patienternas okunskap om triageringen då de upplevde 

att patienterna inte var införstådda med att den patient som var i störst behov av 

vården gick före (Frank et al., 2007). I en annan studie visade det sig att ju längre tid 

patienterna spenderade på akutmottagningen utan adekvat hjälp, desto större missnöje 

upplevde patienterna över besöket (Parker & Marco, 2013). Patienternas osäkerhet 

över den förväntade väntetiden medförde en stress (Paavilainen et al., 2009; Parker & 

Marco, 2013). De visste heller inte allvarlighetsgraden på deras tillstånd och ifall dem 

eller deras anhöriga fick lov att lämna mottagningen i väntan på besked om diagnos. 

Det var likväl stressande att patienterna inte visste vem de kunde rådfråga såsom 

ansvarig sjuksköterska eller läkare (Forsgärde et al., 2016; Paavilainen et al., 2009). 

Somliga patienter visste inte heller ifall de fick inta föda eller ej vilket var en 

stressfaktor i sig (Paavilainen et al., 2009).  

 

Det var tydligt att anhöriga spelade en viktig roll för patienterna (Paavilainen et al., 

2009; Frank et al., 2009). Ett orosmoment var när patienterna inte erhöll tillräcklig 

information om hur kontakt kunde tas med sin familj utanför akutmottagningen. En 

studie visade att det var cirka en tredjedel av patienterna som var nöjda med den givna 
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informationen (Paavilainen et al., 2009). Det har visat sig att patienterna upplevde det 

som ett stöd att ha anhöriga vid sin sida som kunde stötta dem i att vara delaktiga i 

mötet med vården (Frank et al., 2009; Paavilainen et al., 2009). Vad gäller längden på 

väntetiden hade det framkommit att en del av patienternas anhöriga delade liknande 

uppfattning. Anhöriga hade yttrat att de ansåg det respektlöst när äldre och sjuka 

patienter fick sitta och vänta en längre tid på att få hjälp. Samtidigt fanns det anhöriga 

som var förstående beträffande triageringsprocessen och den väntan den medförde 

(Forsgärde et al., 2016).  

 

Trots att det visade sig att patienter upplevde en brist på information på 

akutmottagningen så fanns det även de patienter som upplevde detta som något 

positivt med anledningen att ovissheten underlättade. För de patienter som var lågt 

prioriterade skulle det vara värre att veta om de hade en lång väntan framför sig. 

Genom att inte vara medveten om prioriteringsnivån uppkom därför ingen förväntan 

om längden på väntetiden (Möller et al., 2010).  

 

Sjuksköterskans påverkan  

Det visade sig enligt en studie att sjuksköterskor som var stressade, utarbetade och 

missnöjda med sitt jobb var mer utsatta för våld på sin arbetsplats (Zampieron et al., 

2010). Koppling drogs till sjuksköterskornas beteende och att det kunde påverka 

patienternas upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning (Frank et al., 2007; 

Zampieron et al., 2010). Genom att sjuksköterskor sände signaler med sitt 

kroppsspråk och tonläge påverkade detta patienten på olika vis (Frank et al., 2007). 

Sjuksköterskans uppsyn med strikt uniform kunde vara en stressfaktor i sig. 

Uniformen kunde upplevas främmande för patienterna då kläderna skiljde de olika 

individerna åt. Minnen från tidigare sjukhusbesök kunde uppenbara sig för patienterna 

och om de var av negativ art kunde stresspåslaget triggas (Harris et al., 2010). Studier 

visade att patienterna som inte blev sedda eller bekräftade av sjuksköterskorna i sin 

väntan på vård upplevde detta som en stressfaktor (Frank et al., 2009). Patienter 

vittnade om att sjuksköterskor kunde vara nonchalanta (Forsgärde et al., 2016) och 

undvek i vissa fall ögonkontakt med dem (Forsgärde et al., 2016; Frank et al., 2009; 

Harris et al., 2010). Den bristande ögonkontakten kunde för patienterna innebära en 

känsla av att inte bli omhändertagna (Frank et al., 2009) vilket var något som kunde 

styrkas av en annan studie som framförde att patienterna upplevde ett obehag då 

bristen på ögonkontakt var påtaglig (Harris et al., 2010). Det var framför allt patienter 

som hade låg prioritet som var av behov av bekräftelse i form av uppdatering om hur 

lång tid det var kvar till vårdkontakt. Patienterna som upplevde smärta och oro trots 

sin låga prioritet fann sig i en maktlös position med stresskänslor över att de blivit 

bortprioriterade av sjuksköterskorna. Det kunde dessutom vara ansträngande för 

patienterna att i sitt sjukdomstillstånd kämpa för att erhålla uppmärksamhet från 

sjuksköterskorna då de kände sig osedda när sjuksköterskorna inte bjöd in till kontakt 

(Frank et al., 2009).  
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När det väl var patientens tur till vård kunde de uppleva sig stressade över att 

sjuksköterskan inte tog sig tid att lyssna på patienternas frågor och funderingar (Frank 

et al., 2009). När en del sjuksköterskor tydligt visade brist på tid genom att ständigt 

titta på klockan och påskyndade samtalet upplevde patienterna en brist på omsorg. 

Patienterna kunde även uppleva att de rutinfrågor om anamnes som sjuksköterskorna 

ställde kunde vara stressande (Harris et al., 2010). Patienterna kunde dessutom 

uppleva att det medicinska språket som vårdgivare i vissa fall använde sig av var en 

stressfaktor. Språket var främmande och komplicerat att förstå och på så vis kunde 

patienterna gå miste om relevant information (Frank et al., 2007; Frank et al., 2009; 

Harris et al.; 2010). Det har dessutom framkommit att sjuksköterskorna kunde lägga 

fokus på de medicinska aspekterna och inte se personen bakom diagnosen. När 

sjuksköterskan enbart behandlade patientens fysiska åkommor upplevde patienterna 

det som en stressfaktor att endast sjukdomen var i fokus och inte det mentala 

välmåendet (Frank et al., 2009; Möller et al., 2010). Däremot konstaterar en studie att 

patienter med psykisk sjukdom hade upplevt att personalen istället dömde dem utifrån 

sin diagnos och att personalen behandlade dem som om de vore galna (Harris et al., 

2010).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Enligt Henricson (2012) skall befintliga styrkor och svagheter som kan ha påverkat 

litteraturstudiens utformning diskuteras genom ett kritiskt förhållningssätt. Syftet i 

denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av ett fenomen och därför 

var kvalitativa studier önskvärda. Däremot användes både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för att utvinna resultatet. Detta för att det förekom ett begränsat utbud av 

enbart kvalitativa artiklar och genom att inkludera kvantitativa artiklar berikades 

resultatet i slutändan. Vid sökning efter relevant forskning till litteraturstudiens 

resultat genomfördes sökningar i tre olika databaser som berörde 

omvårdnadsforskning. Genom att använda flera databaser som studerade 

problemområdet ur olika synvinklar ökade litteraturstudiens trovärdighet. PsycINFO 

var en av databaserna som användes men gav endast en artikel till resultatet vilket kan 

anses vara en svaghet i arbetet (Henricson, 2012). Sammanlagt genomfördes sex 

stycken sökningar som resulterade i tio resultatartiklar, varav en sökning var manuell. 

Vid genomgång av samtliga artiklar lästes titlarna för att uppnå en överblick över 

innehållet. Abstrakten till de artiklar vars titlar hade likheter med litteraturstudiens 

syfte lästes igenom, därefter togs beslut om resterande del av artikeln skulle läsas eller 

förkastas. Som nämnts tidigare i datainsamlingen exkluderades artiklar vars syfte 

innefattade föräldrar till de barn som besökte akutmottagningen samt personer 

diagnosticerade med demens. Även artiklar som speglade sjuksköterskors upplevelser 

valdes bort med ett undantag från en artikel som ansågs vara värdefull för resultatet. 

Litteraturstudiens fokus låg ej på dessa grupper vilket förklarar varför flertalet av 

artiklarnas abstrakt exkluderades. Detta kan ses som en svaghet då artiklarnas titlar 

inte alltid speglar dess innehåll fullt ut, på så vis kan litteraturstudien gått miste om 
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relevant forskning (Henricson, 2012). Ett inklusionskriterie vid artikelsökningarna var 

att endast artiklar vars forskning genomförts under de senaste tio åren användes i syfte 

att erhålla den senaste forskningen om fenomenet (Henricson, 2012). För att 

litteraturstudien skulle inneha god kvalitet och trovärdighet användes enbart artiklar 

med Grad I (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Vid arbetets början förelåg förväntningar om att sökorden akutmottagning, patientens 

perspektiv samt stress skulle generera den forskning som krävdes för att sammanställa 

resultatet till litteraturstudien. Efter den inledande sökningen blev det uppenbart att 

det fanns ett begränsat utbud av forskning som berörde patientens upplevda 

stressfaktorer på en akutmottagning. För att utvinna flera resultatartiklar 

omformulerades därav sökord som kunde sammankopplas med syftet. Ord som 

missnöje och sjuksköterska integrerades i sökningarna för att finna artiklar som var 

indirekt kopplat till stressfaktorer. Sökningar som bland annat innehöll sökordet 

missnöje genererade fyra resultatartiklar vilket bekräftar ordets relevans för resultatet. 

I sökningarna framkom det artiklar som innefattade andra aspekter kring patienternas 

besök på en akutmottagning och inte bara befintliga stressfaktorer. Exempel på 

sådana aspekter var patienternas delaktighet, anhörigas delaktighet samt upplevelse av 

triagering. Kopplingar mellan aspekterna och stressfaktorerna kunde dras och 

sammanställas i ett resultat. Fler stressfaktorer skulle möjligtvis kunna utvinnas om 

större och omfattande artikelsökningar kunde genomföras samt om mer tid erbjöds till 

arbetsprocessen.  

 

De valda resultatartiklarna var från olika länder: Sverige (4), USA (2), Finland (1), 

Australien (2) och Italien (1). Majoriteten av artiklarna var från Sverige och 

studiernas fynd var därmed applicerbart i litteraturstudiens resultat. Positivt var att 

artiklarna belyste akutmottagningen utifrån olika aspekter och samtidigt inkluderade 

patientens perspektiv i studien. Det förekom däremot en hel del likheter vad gäller 

klimatet på en akutmottagning i de olika länderna vilket underlättade kopplingen till 

en svensk kontext.  

 

Henricson (2012) belyser vikten av att reflektera över den eventuella förförståelsen 

inom problemområdet. Inför artikelanalysen diskuterade författarna förförståelsen 

sinsemellan för att medvetandegöra dessa. Samarbetet fortskred genom hela arbetets 

gång bland annat när artiklarna lästes gemensamt. Syftet var att inte gå miste om 

värdefull information och på så vis kunde artiklarna studeras utifrån två olika 

synvinklar och berika resultatet. Slutligen tillbads utomstående att läsa 

litteraturstudien och därigenom kunde konstruktiv kritik erhållas och tas i beaktande. 

De utomstående kunde dessutom bekräfta om arbetet innehöll en röd tråd eller ej och 

om arbetet uppfattades sammanhängande (Henricson, 2012).  
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Resultatdiskussion  

Utifrån syftet att undersöka stressfaktorer på en akutmottagning ur ett 

patientperspektiv genererades fyra teman i resultatet. Uppkomna teman berörde 

akutmottagningens miljö, patientens psykiska påverkan, väntetid och brist på 

information samt sjuksköterskans påverkan.  

 

Det har framkommit i flertal studier att miljön hade en stressande inverkan på 

patienterna (Elmqvist et al., 2011; Forsgärde et al., 2016; Harris et al., 2016; Möller et 

al., 2010; Paavilainen et al., 2009; Short et al., 2011). Den främmande och 

skrämmande miljön som patienterna beskrev hade kunnat förbättras genom att lyssna 

in patienternas önskemål. Det var till exempel önskvärt för patienterna att miljön 

gjordes mer hemtrevlig med mer komfortabla möbler och inredning med tilltalande 

färger. På så vis kunde patienternas smärta och rädsla reduceras (Möller et al., 2010) 

samt oroande tankar avledas (Elmqvist et al., 2011). Likväl efterfrågades ett större 

område med avgränsningar att vistas på under patienternas väntan på undersökning 

för att erhålla större möjlighet till vila (Forsgärde et al., 2016). Viktigt att betona är att 

akutmottagningar är simpelt inredda av hygieniska skäl vilket patienterna trots allt 

uppgav en förståelse för (Elmqvist et al., 2011). En annan funnen stressfaktor relaterat 

till miljön var ljudnivån. Ljud från maskiner, hastiga fotsteg, personal, besökare, 

andra patienter, dörrar som öppnas och stängs samt pipande larm skapar alla en 

bullernivå som orsakar stresspåslag och som bör reduceras på en akutmottagning för 

att förbättra vårdmiljön (Elmqvist et al., 2011; Short et al., 2011). Att miljön har en 

betydande inverkan på patientens upplevelse av akutmottagningen är något 

sjuksköterskan bör ha i åtanke (Elmqvist et al., 2011; So & Chan, 2004). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) understryker att patientens behov av trygghet i vård 

respektive behandling skall uppnås vilket motverkas när patienterna känner sig 

otrygga relaterat till miljön på akutmottagningen. Vidare blev lagen åsidosatt i de fall 

där patienterna kände en otrygghet i mötet med sjuksköterskorna. Otryggheten kunde 

ha sin grund i det faktum att sjuksköterskorna inte bekräftade patienterna (Möller et 

al., 2010).  

 

Ibland är det inte mycket som krävs för att en patient ska uppfatta det första mötet på 

akutmottagningen som något positivt (Elmqvist et al., 2011). Att sjuksköterskan visar 

omtanke och bekräftar patienten genom att fråga hur det står till eller om patienten 

vill ha något att äta eller dricka kan vara betydelsefullt. Trygghet kan för patienten 

etableras genom att sjuksköterskan tar patienten i hand och presenterar sig med namn 

och yrke. Därigenom får patienten ett ansikte att känna igen i den obekanta miljön på 

akutmottagningen. Även en grundläggande företeelse som att titta patienten i ögonen 

ger patienten en känsla av tillit (Elmqvist et al., 2011). Ovanstående påstående kan 

styrkas med Halldorsdottirs (2008) vägg-bro teori. Teorin påvisar att när patienten 

inte bekräftas med blickar eller tilltal av sjuksköterskan utan istället möts av en 

ignorerande vägg kan vårdrelationsfaserna ej inledas. För att påbörja Halldorsdottirs 

sex faser måste en ömsesidig strävan mellan sjuksköterskan och patienten uppkomma 
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där båda parter är kommunikativa, litar på varandra, är respektfulla och engagerade. 

En förutsättning för att de olika faserna ska kunna leda till en god vårdrelation är tid 

(Halldorsdottir, 2008). Tidsbristen att utföra olika arbetsuppgifter på 

akutmottagningen är ett faktum som har inverkan på hur sjuksköterskorna bemöter 

sina patienter. Personalbristen är något som likväl påverkar arbetsklimatet och den 

omvårdnad som erbjuds på akutmottagningen. Att ett tillfredsställande möte kan vara 

svåruppnått relaterat till tidsbrist samt personalbrist är något som bör 

uppmärksammas och som är något att noggrannare utvärdera på organisationsnivå 

(Blank et al., 2014). En diskutabel aspekt inom förhållandet mellan tid och relation 

mellan patient och vårdare är om det faktiskt finns möjlighet att hinna utveckla en 

relation baserat på de sex faserna. Tiden patienterna vistas på en akutmottagning är 

kortvarig vilket kan innebära att relationen inte hinner utvecklas i den grad 

Halldorsdottir (2008) förespråkar. En följd av detta kan vara att patienterna utövar 

våld mot vårdarna då fas två inte uppnåtts. Fasen innebär att masken av anonymitet 

avlägsnas och innefattar därigenom en acceptans mellan parterna. Om fasen inte 

uppnås kan våld förekomma från patienterna av den anledningen att de inte ser 

sjuksköterskan som en person utan endast ser yrkesrollen. En avsaknad av 

patienternas förståelse för vårdarna som medmänniskor blir då tydlig (Halldorsdottir, 

2008).  

 

Det som kunde höja de positiva aspekterna av patienternas besök på en 

akutmottagning var närvaron av anhöriga som kunde bidra till en ökad trygghet för 

patienterna (Elmqvist & Frank, 2015; Paavilainen et al., 2009). Vidare påpekades att 

patienterna upplevde en större delaktighet i sin vård tack vare att deras anhöriga var 

närvarande (Paavilainen et al., 2009). Anhöriga kunde dessutom fungera som en extra 

tillgång för patienterna då de hade behov av att få information återberättat för sig. 

Relaterat till situationen patienterna befann sig i kunde det vara svårt för dem att ta till 

sig all den information de fick levererat (Elmqvist & Frank, 2015; Paavilainen et al., 

2009). Exempel på fall där patienterna kunde behöva sådan stöttning från anhöriga 

var då de var förvirrade eller under pågående behandling (Paavilainen et al., 2009). 

Forsgärde et al., (2016) belyste anhörigas betydelse ytterligare genom att påpeka att 

anhöriga kunde föra patientens talan när det krävdes. De anhörigas roll på en 

akutmottagning kunde därför ses som en stor resurs som sjuksköterskorna med fördel 

kunde dra nytta av (Forsgärde et al., 2016).  

 

För patienterna var väntetiden i kombination med brist på information stora 

stressfaktorer. Större nöjdhet skulle kunna uppnås genom att göra patienterna mer 

delaktiga i sin vård med hjälp av ärlighet och information (Frank et al., 2007; Harris 

et al., 2010; Möller et al., 2010;) De som innehar en förståelse för systemet har lättare 

att acceptera det (Möller et al., 2010). Att informera om triageringssystemet samt att 

kontinuerligt uppdatera patienten om dess förväntade väntetid skulle skapa en 

förståelse för vården som ges (Frank et al., 2007; Möller et al., 2010). Att vara ärlig 

som sjuksköterska och hänvisa till lagen som säkerhetsställer att den som är i störst 
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behov av vård skall prioriteras, skulle ge en förklaring och dessutom öka 

trovärdigheten till vården för patienterna (SFS 1982:763).  

 

Abraham Maslows behovspyramid kunde tillämpas på en akutmottagning i avseendet 

att behoven som säkerhetsställer en individs överlevnad var i fokus. Dessa primära 

behov innebar bland annat för individen att kunna andas, få i sig näring och erhålla 

tillfredsställande vila och sömn (Tamm, 2012). På en akutmottagning prioriterades 

denna grundläggande nivå i behovshierarkin inte enbart av patienterna utan även av 

sjukvårdspersonalen. Påståendet kan bli tydligt då triageringsprocessen 

uppmärksammas. Slutsatsen som kan dras är att sjukvården strävar efter att uppfylla 

patienters grundläggande behov i första hand för att vidare omhänderta de patienter 

som befinner sig i ett icke livshotande tillstånd. Tamm (2012) förklarar att den andra 

nivån i behovspyramiden innefattar behov av trygghet och medmänsklig kontakt 

vilket patienten påbörjar en strävan efter då de grundläggande behoven uppnåtts i den 

grad det är möjligt (Tamm, 2012). Koppling kan dras till resultatfyndet i 

litteraturstudien som uppmärksammar patienternas behov att erhålla trygghet i den 

utsatta situation de befinner sig i på akutmottagningen. Majoriteten av patienterna 

som deltog i studierna som ingick i litteraturstudiens resultat upplevde ej att deras 

existens var hotad relaterat till deras skador eller sjukdomstillstånd. Ur iakttagelsen 

kan förklaring ges angående det faktum att stressfaktorerna patienterna upplevde  

handlade avsevärt om aspekter som skulle kunna säkra patienternas upplevelse av 

trygghet. Patienternas trygghet är något som förloras vid sjukdom och som 

individerna kämpar för att återfå (Tamm, 2012). Upplevelsen av akutmottagningens 

befintliga stressfaktorer är något subjektivt och som kan upplevas olika beroende på 

hur kritiskt sjuka patienterna är och vart i behovspyramiden de befinner sig (Hweidi, 

2007).  

 

Genom denna litteraturstudie framkom det att det fanns aspekter på en 

akutmottagning som påverkade patienten negativt. Det tåls trots allt att nämna att det 

fanns många patienter som upplevde sig tillfreds med mötet på akutmottagningen 

(Forsgärde et al., 2016; Frank et al., 2007; Möller et al., 2010). Egenskaper som 

ansågs betydelsefulla hos en professionell sjuksköterska var att de besatt genuin 

omsorg för patienten, att sjuksköterskan var kompetent samt att de erhöll kunskap och 

visdom genom erfarenheter (Halldorsdottir, 2008; Möller et al., 2010). Då ovan 

nämnda egenskaper integrerades i mötet mellan sjuksköterskan och patienten gavs 

möjlighet för patienten att känna förtroende för vården, något som var en nödvändig 

grund för att sjuksköterske-patientrelationen skulle utvecklas (Halldorsdottir, 2008).  

 

Konklusion och implikation  

Genom att belysa och medvetandegöra patienternas negativa upplevelser av sitt möte 

på akutmottagningen kan större förståelse för patienterna erhållas och på så vis kan 

bättre omvårdnad av sjuksköterskorna erbjudas. Lärdom kan utvinnas från de 

uppmärksammade stressfaktorerna och ett preventivt arbete från sjuksköterskorna kan 
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genomföras på akutmottagningen. Likväl kan sjuksköterskornas arbetssituation 

förbättras då reducerat verbalt och icke-verbalt våld kan förhindras med hjälp av 

kunskaper som framkommer i litteraturstudien. Dessutom kan anhöriga känna större 

tillit och trygghet till sjukvården då sjuksköterskorna visar större förståelse för 

patienterna och erbjuder bästa möjliga vård.  

 

Resultatet presenterar stressfaktorer som kan förekomma på en akutmottagning 

utifrån fyra övergripande teman. I varje tema förekommer flertal faktorer som kan 

stressa en patient utifrån miljön, patientens psyke, väntetid och brist på information 

samt sjuksköterskans bemötande. Det har visats sig att sjuksköterske- 

patientrelationen är en viktig del i att förbättra patientens upplevelse och för att 

patienten ska känna förtroende, tillit samt solidaritet till sjuksköterskan. När patienten 

möter personal som är klok, omtänksam och kompetent kan hela vårdupplevelsen 

förändras och i bästa fall kan bättre välbefinnande uppnås. Att göra patienterna mer 

delaktiga i sin egen vård genom att ge god och tydlig information kan likväl leda till 

större nöjdhet. Litteraturstudien kan vara applicerbar i alla möten med patienter inom 

vården. Genom att vara medveten om de stressfaktorer som kan påverka patienternas 

upplevelser kan fler positiva möten uppstå.  

 

 

 

 

 



 

 

Referenser 

Bayoumi, M. (2012). Identification of the needs of haemodialysis patients using the 

concept of Maslow's hierarchy of needs. Journal of Renal Care, 38(1), 43-49. 

doi: 10.1111/j.1755-6686.2011.00237.x 

Belmontrapporten. (1979). Ethical principles and guidelines for the protection of 

human subjects of research. Hämtad 2017-04-04, från 

https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/ 

Billhult A., & Gunnarsson R. (2012). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad (s.305–314). Studentlitteratur AB.  

Blank, FS., Tobin, J., Jaoden, M., Smithline, E., Tierney, H., & Visintainer, P. (2014). 

A comparison of patient and nurse expectations regarding nursing care in the 

emergency department. Journal of Emergency Nursing, 40(4), 317-22. doi: 

10.1016/j.jen.2013.02.010   

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.  

Elmqvist, C., & Frank, C. (2015). Patients’ strategies to deal with their situation at an 

emergency department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(1), 145-

151. doi: 10.1111/scs.12143 

Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2011). On a hidden game board: the 

patient's first encounter with emergency care at the emergency department. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 2609-2616. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03929.x        

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4.uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur.  

*Forsgärde, E., From Attebring, M., & Elmqvist, C. (2016). Powerlessness: 

Dissatisfied patients' and relatives' experience of their emergency department 

visit. International Emergency Nursing, 25, 32-36. 

doi:10.1016/j.ienj.2015.07.004 

*Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2007). Patient participation in emergency care – 

a phenomenographic analysis of caregivers’ conceptions. Journal of Clinical 

Nursing, 18, 2555–2562. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2008.02477.x                           



 

 

*Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2009). Patient participation in emergency care - 

a phenomenographic study based on patients' lived experience. International 

Emergency Nursing, 17(1), 15-22. doi:10.1016/j.ienj.2008.09.003 

Friberg, F. (2012a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 121–132). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Friberg, F. (2012b). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags 

för uppsats (s. 37–46). Lund: Studentlitteratur AB. 

Halldorsdottir, S. (2008). The dynamics of the nurse-patient relationship: introduction 

of a synthesized theory from the patient's perspective. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 22(4), s. 643–652. doi:10.1111/j.1471-6712.2007.00568 

*Harris, B., Beurmann, R., Fagien, S., & Shattell, M.M. (2016). Patients’ experiences 

of psychiatric care in emergency departments: A secondary analysis. 

International Emergency Nursing, 26(2016), 14-19. doi: 

10.1016/j.ienj.2015.09.004 

Healy, S., & Tyrrell, M. (2011). Stress in emergency departments: experiences of 

nurses and doctors: Sonya Healy and Mark Tyrrell review accounts of acute 

stress among healthcare professionals and show how it can be anticipated, 

reduced and managed. Emergency Nurse, (4), 31 

Henricson, M., (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.471–479). Studentlitteratur 

AB.  

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2015). Omvårdnadsdiagnoser: definitioner och 

klassifikation 2015–2017. Lund: Studentlitteratur AB.  

Hweidi, I. M. (2007). Jordanian patients´perception of stressors in critical care units: 

A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44(2), 227–

235. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.11.025, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). (2015). Hur står det till med våra 
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Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. Stockholm: Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.95–113). Lund: 

Studentlitteratur AB.  



 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.69–92). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik; för 

studenter inom hälso-och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Marieb, E.N., & Hoehn, K. (2010). Human anatomy & physiology. 8. ed. San 

Francisco: Pearson Benjamin Cummings. 

*Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients’ conceptions of the triage 

encounter at the Emergency Department. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24, 746–754. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00772.x 

*Paavilainen, E., Salminen-Tuomaala, M., Kurikka, S., & Paussu, P. (2009). 

Experiences of counselling in the emergency department during the waiting 

period: importance of family participation. Journal of Clinical Nursing, 18(15), 

2217–2224. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2008.02574.x                                                       

Pang, P. S. K., & Suen, L. K. P. (2008). Stressors in the ICU: a comparison of 

patients’ and nurses’ perceptions. Journal of Clinical Nursing, 17, 2681-2689. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02280.x 

*Parker B.T., & Marco, C. (2013). Emergency Department Length of Stay: Accuracy 

of Patient Estimates. Western Journal of Emergency Medicine, XV(2), 170-175. 

doi: 10.5811/westjem.2013.9.15816 

SBU. (2010). Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet.  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.  

*Short, A.E., Short, K.T., Holdgate, A., Ahern, N., & Morris, J. (2011). Noise levels 

in an Australian emergency department. Australasian Emergency Nursing 

Journal. 14(1), 26–31. doi: 10.1016/j.aenj.2010.10.005 

So, H.M., & Chan, D.M.K. (2004). Perception of stressors by patients and nurses of 

critical care units in Hong Kong. International Journal of Nursing Studies, 

41(1), 77–84. doi:10.1016/S0020-7489(03)00082-8         

Socialstyrelsen. (2015). Väntetider och patientflöden på akutmottagningar.  



 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 

2017-03-07, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf          

Tamm, Maare. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. 3., [rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur.  

*Toloo, G., Aitken, P., Crilly, J., & FitzGerald, G. (2016). Agreement between triage 

category and patient's perception of priority in emergency departments. 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, (1), 

doi:10.1186/s13049-016-0316-2 

Viner, R. (1999). Putting Stress in Life: Hans Selye and the Making of Stress Theory. 

Social Studies of Science, (3). 391 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.481–496). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

*Zampieron, A., Galeazzo, M., Turra, S., & Buja, A. (2010). Perceived aggression 

towards nurses: study in two Italian health institutions. Journal of Clinical 

Nursing, 19(15/16), 2329–2341. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.03118.x 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 

(s.57–79). Lund: Studentlitteratur AB. 

Artiklar markerade med * ingår i litteraturstudiens resultat. 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PUBMED PSYCINFO 

Akutmottagning Emergency department ”Emergency department”* ”Emergency department”* 

Patient-

Attityder/Inskrivning/Tillf

redsställelse/Vård/Rum 

”Patient-

Attitudes/Admission/Satisf

action/Care/Rooms” 

  

Akut-

Patienter/Rum/Enheter 

”Emergency- 

Patients/Room/Units” 
  

Sjuksköterska - Patient 

Relation 
Nurse - Patient Relations   

Stress Stress*  Stress* 

Patient Patient* Patient*  

Missnöje  Dissatisfaction*  

Patientens upplevelse    ”Patient experience”* 

Psykiatrisk vård  Psyciatric care   



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-03-08 CINAHL 

Emergency department AND 

patients´experiences. Limits: Peer 

Reviewed, Research Article, 2007-

2017 

128 16 2 2 

2017-03-08 CINAHL 

(MM “Emergency Service+”) OR 

(MM Triage”) OR (MM “Health 

Service+”) OR (MM “Waiting 

Rooms”) OR (MM “Nursing 

Service” AND Stressors OR 

“Stress factors” AND Patient* OR 

”Patients perspective” AND 

Nursing. Limits: Peer Reviewed, 

Research Article, 2007-2017 

84 12 1 1 

2017-03-14 PUBMED 

(emergency department*) AND 

patient* AND dissatisfaction*. 

Limits: Published in the last 10 

years, English 

55 12 4 4 

2017-03-17 PSYCINFO 

“Emergency department”* AND 

“patient experience”* AND 

stress*. Limits: After 2007, Peer 

Reviewed 

162 20 1 1 

2017-03-22 CINAHL 

Emergency department AND 

patient* AND psychiatric care. 

Limits: Peer Reviewed, 2007–2017 

44 4 1 1 

2017-03-22 
MANUELL 

SÖKNING  

Patients' conceptions of the triage 

encounter at the Emergency 

Department  

1 1 1 1 

  Totalt: 474 65 10 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Forsgärde, E., From Attebring, M., & Elmqvist, C. (2016). Powerlessness: Dissatisfied patients' 

and relatives' experience of their emergency department visit. International Emergency Nursing, 

25(2016), 2532-36. doi:10.1016/j.ienj.2015.07.004 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka innebörden av patienter och anhörigas upplevda erfarenhet av missnöje 

när dem besökt en AKM.  

Metod:  

Design 

En kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk hermeneutisk metod.   

 

Urval Patienter och anhöriga som uttryckte missnöje efter besöket på AKM. Exklusionskriterier: Ej 

under 18 år eller svårighet att kommunicera pga. språkbarriärer. Fyra män och två kvinnor mellan 

åldrarna 30–65 intervjuades. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes en vecka efter det att patienten eller den anhöriga besökt AKM. 

Intervjun genomfördes som dialog med öppna frågor som innefattade att patienten skulle beskriva 

sitt besök på AKM och hur deltagaren upplevt missnöjet. Intervjuerna varade mellan 15–40 

minuter som sedan transkriberades ordagrant.  

Dataanalys För att tolka de berättande texterna har tre faser följts: Naiv läsning, strukturerad analys samt 

tolkning av helheten. På detta vis analyseras intervjuerna noggrant för att identifieras deltagarnas 

upplevelse av missnöje. Därefter sökte författarna efter relevanta teorier om missnöje för större 

förståelse av fenomenet. Slutligen lades den naiva läsningen, annan litteratur samt en av 

författarnas förförståelse ihop och kopplades till den strukturella analysen som resulterade i det 

färdiga resultatet.  

Bortfall Två intervjupersoner valdes bort relaterat till språkbarriärer.  

Slutsats Resultatet visade att erfarenheterna av missnöje var likartade bland patienter och anhöriga. De 

lider på samma sätt när de behandlas som objekt under besöket. För att minska missnöje bör 

patienterna samt anhöriga delta i vården och uppdateras kontinuerligt med information. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

86% 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2007). Patient participation in emergency care – a 

phenomenographic analysis of caregivers’ conceptions. Journal of Clinical Nursing, 18, 2555–

2562. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02477.x  

 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva vårdares uppfattning om patientens delaktighet på en 

AKM.  

Metod:  

Design 

Fenomenografisk forskningsmetod baserat på en livsvärldsteori.  

 

Urval Vårdpersonal på AKM deltog i studien varav tre var läkare, fyra var sjuksköterskor och fyra var 

undersköterskor. 

Datainsamling 11 enskilda intervjuer genomföres mellan forskaren och vårdpersonalen via en dialog med öppna 

frågor. Samtliga intervjuer spelades in. Inledande ställdes frågan: Kan du berätta för mig hur 

patienterna deltar i omvårdnaden på AKM? Följt av frågorna: Hur menar du-, på vilket sätt- eller 

kan du utveckla det?  

Dataanalys Innehållet i intervjuerna lästes flertal gånger och delades upp i kategorier som i resultatet blev 

tema; Vårdgivare erbjuder möjlighet till deltagande, Patienter kräver delaktighet samt Ömsesidigt 

deltagande. Subteman tillkom.  

Bortfall En intervju exkluderades relaterat till bristande ljudkvalitet.  

Slutsats Patientens delaktighet inom vården på en AKM kan förbättra patientens upplevelse av situationen. 

Det är vårdgivaren som är ansvarig för patientens delaktighet och det kan ske genom ett öppet möte 

där vårdgivaren bjuder in till delaktighet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91%  

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2009). Patient participation in emergency care - a 

phenomenographic study based on patients' lived experience. International Emergency Nursing, 

17(1), 15-22. doi:10.1016/j.ienj.2008.09.003 

Land 
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva patienternas olika uppfattningar om patientens delaktighet i sin 

vård på en AKM. 

Metod: 
Design 

Studien gjordes med en kvalitativ och fenomenologisk design med ett livsvärldsperspektiv. 

Urval Nio patienter deltog i studien mellan åldrarna 26 och 73 varav fyra var kvinnor och fem var män. 

Patienter med olika kön, ålder och sjukdomstillstånd valdes ut i syfte att utvinna variation i 

studien. Samtliga patienter hade tidigare vårdats på en AKM i en storstad i Sverige. 

Inklusionskriterier var att deltagaren skulle tala ett språk som var förståeligt för intervjuaren. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med inspelad intervju bestående av öppna frågor. Den inledande 

frågan berörde hur patienten upplevde sitt besök på AKM. Intervjuerna varade mellan 25–90 

minuter och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Data analyserades genom att flertal gånger läsa igenom intervjuerna med öppenhet, omedelbarhet 

och känslighet för att utvinna nyanser i studien. Efter ytterligare läsning med fokus på skillnader 

och likheter uppstod slutligen tre kvalitativa kategorier som beskriver patientens uppfattningar om 

deltagandet i vården på AKM. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det är sjuksköterskan som har ansvar att bjuda in patienten till deltagande i sin egen vård. 

Patienten upplever ett behov av att bli uppmärksammad av vårdaren. Genom deltagande kan 

patienten våga ställa obekväma frågor samt känner trygghet till vårdaren och situationen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

84 % 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Harris, B., Beurmann, R., Fagien, S., & Shattell, M.M. (2016). Patients’ experiences of psychiatric 

care in emergency departments: A secondary analysis. International Emergency Nursing, 26(2016), 

14–19. doi: 10.1016/j.ienj.2015.09.004 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med känslomässigt lidande upplever en 

AKM. 

Metod: 
Design 

Studien är en sekundäranalys och använder sig av en kvalitativ fenomenologisk metod. Syftet på 

den tidigare genomförda studien var att undersöka upplevelsen av den psykiatriska akutvården i en 

samhällsbaserad krishantering. 

Urval 9 deltagare mellan åldrarna 21–65 ingick i studien och majoriteten var kvinnor samt arbetslösa. 

Deltagarna hade sökt sig till AKM av olika anledningar. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom att deltagarna anmälde sig till studien genom en annonsering som 

fanns på en krisanläggning. Forskarna kontaktade deltagarna via telefon för att bedöma 

deltagarnas lämplighet för studien och genomförde intervju på de utvalda. Intervjun spelades in 

och skrevs ner ordagrant. 

Dataanalys Data från den tidigare studien analyserades för att re-identifiera datamängden med hjälp av den 

nya datamängden. Teman som skapades var: Akutmottagningar är kalla och kliniska, De talar till 

dig som om du vore galen och Du blir fråntagen din frihet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Denna studie belyser patienter med psykiatriska åkommor och deras upplevelser av besöket på en 

AKM. Resultatet kan kopplas ihop med andra patienter som befinner sig på en AKM. Relevant till 

litteraturstudien är att patienten upplever AKM som kall och klinisk och att sjuksköterskans 

bemötande är av stor vikt vid vistelsen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

87 % 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

Referens Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients’ conceptions of the triage encounter at the 

Emergency Department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 746–754. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00772.x 

Land 
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva patienters föreställningar om triageringsmötet på en AKM. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ design i syfte att beskriva upplevelser tillsammans med en fenomenografisk ansats. 

Urval 20 st patienter som vårdats på en AKM i södra Sverige och som kommer från olika triagekategorier 

ingick i studien. Inklusionskritererna var att deltagarna skulle vara vuxna, triagerade under vardagar 

mellan 9–21 samt kunna kommunicera på svenska. 

Datainsamling Deltagarna valdes ut med hjälp av inklusionskriterierna. 30 minuters långa intervjuer genomfördes på 

de patienter som inte upplevde stor smärta eller ångest. Intervjuerna spelades in. Frågor som ingick i 

intervjun var: Hur skulle du beskriva upplevelsen av triagesystemet? Följdfrågor kunde vara: kan du 

beskriva det mer i detalj-, vad menar du med detta- och kan du förklara lite mer? Följdfrågorna ledde 

till större förståelse för deltagarnas upplevelser.   

Dataanalys Data skrevs ner ordagrant från de inspelade intervjuerna och analyserades i enlighet med den 

fenomenografiska forskningsmetoden. Analysen gjordes av alla tre författarna. Hänsyn togs till 

deltagarnas kön, ålder, triagaenivå samt tidsspannet mellan triageringen och intervjun. 

Bortfall Fem st pilot-intervjuer genomfördes för att kunna göra förbättringar inför nästkommande intervjuer. 

Dessa intervjuer ingick inte i resultatet. 

Slutsats Slutsatsen var att patienterna upplever triageringen som sker på AKM på olika vis. Resultatet delades 

upp i olika teman; det osäkra mötet, det humanistiska mötet, det logistiska mötet, utbyte av information 

och det omgivande mötet. De aspekter som tas upp är bl.a. väntetider, brist på information från 

personal, osäkerhet inför vad som ska hända och hur miljön uppfattas, vilka alla kan kopplas till 

stressfaktorer. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

95 % 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6  

 

Referens Paavilainen, E., Salminen-Tuomaala, M., Kurikka, S., & Paussu, P. (2009). Experiences of counselling in 

the emergency department during the waiting period: importance of family participation. Journal of 

Clinical Nursing, 18(15), 2217–2224. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02574.x  

Land 
Databas 

Finland  

Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av den rådgivning de fått på AKM. Extra 

fokus innefattar väntetid och betydelsen av patientens anhöriga vid deltagandet i rådgivningen.   

Metod: 
Design 

Beskrivande kvantitativ pilotstudie  

Urval 107 patienter som inkom till AKM utan livshotande tillstånd men ändå akut deltog i studien. 

Inklusionskriterier var: patienten skulle förstå informationen om studien, vara frivillig, inte vara 

allvarligt skadad och vara förväntad att gå hem efter besöket. 45% var kvinnor, 55% var män. Uppgifter 

angående om patienten var gift, inkom ensam eller med sällskap dokumenterades.   

Datainsamling Patienterna fick svara på ett frågeformulär med 49 frågor ang. deras upplevelse av rådgivningen som 

gavs samt vänteperioden och deras familjemedlemmars delaktighet i situationen. Frågeformuläret var 

utformat med en graderingsskala från nivån 1–6 och avslutades med tre öppna frågor. Frågeformuläret 

kunde fyllas i på AKM eller hemma, som sedan postades i ett förslutet kuvert.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av ett dataprogram för att kategorisera uppgifterna om deltagarnas ålder, 

kön, civiltillstånd, utbildningsnivå, längd på väntetiden och om det var patientens första eller andra 

besök till akuten. Samband kunde på så vis utvinnas genom Kruskal-Wallis-testet och Mann- Whitney 

U-test. De öppna frågorna berikade studien statistiska resultat genom att ge en ökad tillförlitlighet 

eftersom patienterna skrev om samma frågor som ställdes i den kvantitativa delen.  

Bortfall 57,2% av frågeformulären återlämnades ej till forskarna.  

Slutsats Denna studie belyser anhörigas påverkan på patientens vistelse på AKM både vad gäller väntetiden och 

rådgivningen. Rådgivningen som ges på AKM är av stor vikt för patienten och dess anhöriga. De 

patienter som inkom till AKM för första gången var mer nöjda med besöket i flera avseenden jämfört 

med de patienter som var återkommande.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

89 % 

Grad I   

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Parker B.T., & Marco, C. (2013). Emergency Department Length of Stay: Accuracy of Patient 

Estimates. Western Journal of Emergency Medicine, XV(2), 170-175. doi: 

10.5811/westjem.2013.9.15816 

Land 
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka patientens uppskattning av sin vistelsetid på AKM samt 

påverkande faktorer. 

Metod: 
Design 

Prospektiv stickprovsundersökning. 

Urval 314 patienter som var över 18 år valdes ut att delta i studien. Exklusionskriterierna var patienter med 

ångest, en oförmåga att kommunicera samt som inte ville delta. 

Datainsamling Data sammanställdes där frågeställningar om patientens uppskattning av väntetiden på AKM ingick. 

Demografisk information om patienterna samlades in för att undersöka om det fanns samband mellan 

ålder, kön, etnicitet, försäkring, utbildningsnivå, tillgång till klocka och nivån av tillfredsställelse med 

den vård som patienten fått under besöket. 

Dataanalys Patientens uppskattning av väntetiden subtraherades med den faktiska väntetiden vilket visade en 

överskattning eller underskattning av patientens vistelsetid. 

Bortfall Fem av deltagarna exkluderades av anledningar så som att patienten ville lämna pga. deras transport 

och patientens oförmåga att svara på frågor relaterat till mediciner. 

Slutsats Patienter med längre vistelsetid på AKM var mindre nöjda med besöket.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

86% 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Short, A.E., Short, K.T., Holdgate, A., Ahern, N., & Morris, J. (2011). Noise levels in an Australian 

emergency department. Australasian Emergency Nursing Journal. 14(1), 26–31. doi: 

10.1016/j.aenj.2010.10.005 

Land 
Databas 

Australien 
Cinahl   

Syfte Syftet med studien var att utvärdera ljudnivåerna i en rad olika patientområden på en AKM i 

Australien. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ studie 

Urval Studien är utförd på sex olika områden på en AKM i Australien; området vid triageringen, 

akutvårdsområdet, traumaområdet, området vid kortvarig vistelse, området vid barnhälsovården 

och området vid båsen. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av takmonterade högtalare som mätte ljudnivån i decibel under 24 

timmar. 

Dataanalys Registrerade data analyserades och jämfördes mellan platser och tid, mot bakgrund av WHO och 

australienska ljudrekommendationer. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Ljudnivån överskred rekommenderad decibelnivå på samtliga områden där ljudet mättes. 

Ljudnivån kan påverka patientens återhämtning samt upplevelse av AKM. Det framgick dock att 

de höga ljudnivåerna endast förekom under korta perioder och framförallt under dagtid. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

80 % 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Toloo, G., Aitken, P., Crilly, J., & FitzGerald, G. (2016). Agreement between triage category and 

patient's perception of priority in emergency departments. Scandinavian Journal Of Trauma, 

Resuscitation And Emergency Medicine, (1), doi:10.1186/s13049-016-0316-2 

Land 
Databas 

Queensland, Australien 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att förstå oenigheten mellan patienternas uppfattning av prioritering vid 

triagering och den faktiska triageringskategorin med tillhörande faktorer. 

Metod: 
Design 

En tvärsnittsstudie 

Urval Det var 417 patienter som var villiga att bidra med sina journaluppgifter och delta i studien. 

Datainsamling Data samlades in på 8 olika akutmottagningar för barn och vuxna i Queensland med hjälp en 

enkätundersökning om upplevelsen av triagering på AKM. Fyra deltagare i forskargruppen samt åtta 

utbildade intervjuare genomförde studien mellan kl. 08-22 olika dagar i veckan för att fånga en mängd 

olika patienter.  

Dataanalys Den insamlade datan analyserades genom olika datorprogram för att få fram den tvådimensionella 

kopplingen mellan den beroende variabeln (patientens upplevda prioritering och den faktiska 

triageringskategorin) och de oberoende faktorerna.   

Bortfall Av 911 giltiga enkäter användes 417 (45,8%) i studien vilket resulterade i 54,2% bortfall. Anledningen 

till bortfallet var att patienter inte gav sitt godkännande till att granska deras journaluppgifter.  

Slutsats Enligt studien finns det ett glapp mellan patienten upplevda triageringstid och den faktiska 

triageringskategorin. Tre kategorier skapades; 1. Patienten som förväntar sig vara av högre prioritet 

men vars faktiska triageringskategori är låg. 2. Patienten vars förväntningar angående sin prioritet 

överensstämmer med den faktiska traigeringskategorin. 3. Patienten som förväntar sig vara av lägre 

prioritet men vars faktiska triageringskategori är hög. Denna studie påvisar att det är viktigt med 

personcentrerad vård där tvåvägskommunikation mellan sjuksköterska och patient vid 

triageringsprocessen är nödvändig för att undvika missförstånd.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

82% 
Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Zampieron, A., Galeazzo, M., Turra, S., & Buja, A. (2010). Perceived aggression towards nurses: study in 

two Italian health institutions. Journal Of Clinical Nursing, 19(15/16), 2329–2341. doi:10.1111/j.1365-

2702.2009.03118.x 
(Zampieron et al., 2010) 

Land 
Databas 

Italien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att belysa den aggression som existerar mot italienska sjuksköterskor på två 

hälsovårdsinstitutioner och bekräfta att det finns ett samband mellan angriparnas egenskaper och typen 

av aggression.  

Metod: 
Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval I studien ingick 700 sjuksköterskor som arbetat minst ett år. Deltagarna var utspridda på 94 olika 

enheter på två olika hälsovårdsinstitutioner i nordöstra Italien.  

Datainsamling Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär med 35 olika flervalsfrågor. Enkäterna användes i en 

pilotstudie riktat mot studenter innan den till slut användes i denna studie. Innehållande frågor i enkäten 

berörde arbetarnas personliga och professionella uppgifter, arbetserfarenhet samt den aggression som de 

upplever på sin arbetsplats.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS v.15.0 programvara för Windows och Fisher’s exact test. 

Jämförelse mellan sociodemografiska faktorer, yrkesrelaterade faktorer och aggressivitet genomfördes 

på olika vis för att frambringa ett resultat.  

Bortfall Av de 700 enkäterna som delades ut samlades 595 st in vilket gav ett bortfall på 25%. 

Slutsats Sjuksköterskorna förmodar att anledningarna till att patienter visar aggression kan vara relaterat till 

patientens missnöje med den service som AKM tillhandahåller, mottagande av dåliga nyheter samt 

förlängd vårdvistelse. De sjuksköterskor som upplever mest våld riktat mot sig är de som är utmattade, 

stressade eller missnöjda med sitt jobb. Det framgick även att AKM är en av de enheter där risk för våld 

förekommer mest.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

84% 
Grad I 
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