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Sammanfattning 

Antalet patienter som söker akutmottagningar i Sverige ökar och därmed också 

väntetiden. Syftet med studien var att beskriva patienters uppfattning av 

sjuksköterskans omvårdnad på akutmottagningen. Studien genomfördes som en 

systematisk litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar ingick i studiens resultat. 

Resultatet utmynnade i tre olika teman: Uppmärksamhet, Kommunikation, 

Sjuksköterskans kompetens. I resultatet framkom det att patienterna uppfattade första 

mötet i triaget som positivt. Patienterna har ett behov att få uppmärksamhet och att 

känna sig sedda. De känner att de blir bemötta med respekt och att sjuksköterskan 

lyssnar på deras problem. Under väntetiden känner patienterna sig övergivna och 

bortglömda och de saknar information. De upplever även att sjuksköterskan är 

professionell i sitt yrkesutövande och inger trygghet och förtroende. Det finns ett 

behov av att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskan om patientens behov 

av en mer personcentrerad omvårdnad på akutmottagningen. Vidare forskning behövs 

angående patienternas upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad på 

akutmottagningen.  
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Abstract 

The number of patients seeking emergency departments in Sweden increases and 

therefore also the waiting time. The objective of this study was to describe patients´ 

perception of the nurse´s care in the emergency department. The study was conducted 

as a systematic literature review in which 16 scientific articles were included in the 

study´s results. The analysis resulted in three different themes: Attention, 

Communication, Nurse´s competence. The result showed that patients experience their 

first triage meeting as positive. The patients have a need for attention and to be seen. 

They feel they are treated with respect and that the nurse listens to their problems. 

During the waiting period the patients feel abandoned and forgotten and they lack 

information. They also experience that the nurse is professional in the line of work 

and instils trust and confidence. There is a need to increase the nurse´s knowledge and 

understanding of the patient´s need for a more personalized care in the emergency 

department. There is a need of further research about patients´ experience of the 

nurse´s care in the emergency department. 
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INLEDNING 

Varje år ökar antalet besök på Sveriges sjukhusbundna akutmottagningar. År 2013 

uppgick antalet till 2,4 miljoner patienter (Socialstyrelsen, 2014b). Första halvåret 

2014 besökte 1,22 miljoner patienter akutmottagningarna i Sverige och antalet besök 

för hela året förväntades bli 2,45 miljoner. Detta motsvarar en ökning på 1,3 %. Från 

år 2010 och framåt har ökningen legat på 2-4 %. Som ett resultat av ökat antal besök 

och större efterfrågan på akutmottagningarna är väntetiderna ett stort problem (ibid.). 

Majoriteten av de patienter som söker akutmottagningen har ett eller flera symtom 

och oftast vet de inte själva orsaken till att de mår dåligt (Göransson, Eldh & Jansson, 

2008). De flesta patienter har uppfattningen att deras tillstånd är allvarligt och den 

utsatta situation de befinner sig i gör att de är sårbara och känner oro och rädsla 

(Gordon, Sheppard & Anaf, 2010). Under den långa väntetiden känner sig många 

patienter övergivna och ensamma och de saknar information om vad som kommer att 

ske (Gordon et al., 2010; Welch, 2010).  

De flesta patienter som söker akutmottagningen upplever att de mår dåligt. Det är 

viktigt som sjuksköterska att bemöta patienterna med respekt och tänka på att 

patienten upplever sina besvär utifrån sin verklighet (Wikström, 2013).  I det 

praktiska omvårdnadsarbetet som sjuksköterska på akutmottagningen måste ibland de 

medicinskt inriktade arbetsuppgifterna prioriteras. Det är dock viktigt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt för att kunna tillgodose patienternas olika 

behov (Nyström, 2003). Eftersom antalet patienter på Sveriges akutmottagningar ökar 

och väntetiderna blir längre, är det viktigt att ta reda på patienternas uppfattning av 

sjuksköterskans omvårdnad för att kunna förbättra omvårdnaden. 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningen är avsedd för patienter som har en akut sjukdom eller skada 

(Wikström, 2013). Socialstyrelsens definition av akutsjukvård lyder: 

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 

eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 

omedelbar behandling i öppen vård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård 

omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst 

upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014b, s. 9). 

SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNAD PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 

På akutmottagningen blir patienten bedömd av en sjuksköterska utifrån ett speciellt 

triagesystem (Göransson et al., 2008). Bedömningen ska göras så fort som möjligt 
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efter patientens ankomst för att identifiera de patienter som är i behov av akut vård 

och för att hänvisa övriga patienter till rätt sjukvårdsinstans (Göransson et al., 2008). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bör alla patienter som söker vård 

snarast få en medicinsk bedömning utifrån sitt sjukdomstillstånd.  

Omvårdnad är sjuksköterskans stora ansvarsområde. Det innehåller både det 

patientnära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet baserat på en humanistisk 

människosyn (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2009). Mötet mellan patient och 

sjuksköterska är grunden för all omvårdnad och sjuksköterskan ska alltid ta hänsyn 

till patientens värderingar och tro. Sjuksköterskan ska också vara ödmjuk och 

respektera patientens självbestämmanderätt. För att patienten ska kunna vara delaktig 

i beslut om vård och behandling krävs att sjuksköterskan ger den information som 

patienten behöver (ibid.). Enligt Wright, Causey, Dienemann, Guiton, Coleman och 

Nussbaum (2013) kan sjuksköterskan påverka patienternas uppfattning av besöket på 

akutmottagningen genom god kommunikation och omvårdnad. 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår tre huvudområden: 

Omvårdnadens teori och praktik; Forskning, utveckling och utbildning samt 

Ledarskap (Socialstyrelsen, 2005).  I sjuksköterskans kompetensområde ingår att 

tillgodose patientens olika specifika omvårdnadsbehov samt uppmärksamma 

patientens sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan bör även ha förmåga att kommunicera 

med patienten på ett sätt som är respektfullt och empatiskt samt försäkra sig om att 

patienten uppfattat given information. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska 

genomsyra sjuksköterskans arbete (ibid.).  

Svensk sjuksköterskeförening har utarbetat sex kärnkompetenser: personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (SSF, 2014). Enligt SSF (2010) är 

personcentrerad vård på frammarsch både internationellt och nationellt. Begreppet 

innefattar en beskrivning av god omvårdnad. I en personcentrerad vård finns det hela 

tiden en strävan efter att se hela personen och tillgodose alla behov såsom psykiska 

och existentiella. Det innefattar att respektera och bejaka personens egen upplevelse 

av ohälsa och utifrån detta hjälpa personen uppnå hälsa utifrån personens egen 

uppfattning. Det ingår i sjuksköterskans profession att stå upp för den enskilda 

patientens behov och hjälpa till att skapa förutsättningar för att främja hälsa (ibid.). I 

personcentrerad omvårdnad sätts patienten i centrum utifrån en humanistisk grund 

och patienten är delaktig i alla beslut (Edvardsson, 2010). 

Personcentrerad vård i akutsjukvården kan vara svår att uppfylla. Väntetiderna kan 

vara långa, snabba omprioriteringar och en hög arbetsbelastning kan göra det svårt att 

få patienten delaktig i besluten som tas. Det är en utmaning för sjuksköterskan att se 

patienten utifrån ett helhetsperspektiv (Kristensson Ekwall, 2010). Sjuksköterskans 

bemötande är viktigt under första mötet för att upplevelsen av besöket ska bli så 
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positiv som möjligt. Ett bra bemötande gör att patienten kan känna sig sedd och trygg 

i situationen (ibid.). Den relativt korta tid som patienten är på akutmottagningen kan 

göra det svårt för sjuksköterskan att skapa en relation och bygga upp ett förtroende 

hos patienten (Wikström, 2013). Sjuksköterskans omvårdnad handlar mycket om att 

lyssna på patientens symtom för att förstå vad som är orsaken till problemen och 

utifrån detta ställa en diagnos (Göransson et al., 2008). 

Enligt Fossum (2013) är det viktigt att i personcentrerad kommunikation uppmuntra 

patienten till delaktighet och att samtala så att patienten är inkluderad i alla beslut 

utifrån sina möjligheter. Det är också viktigt att registrera patientens behov och stödja 

styrkorna. I slutet av samtalet bör sjuksköterskan och patienten uttrycka vad de 

kommit överens om för att en ömsesidighet ska uppnås (ibid.). 

TEORETISK GRUND 

Joyce Travelbee (1926-1973) är en omvårdnadsteoretiker vars teori har ett stort 

inflytande på de nordiska sjuksköterskeutbildningarna (Kirkevold, 2000). Teorin 

fokuserar på en mellanmänsklig dimension. Travelbee framhäver att målet för 

omvårdnaden är att hjälpa patienten finna en mening i sin utsatta situation. Detta 

bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterska och patient. Det centrala i 

omvårdnadsteorin är interaktionen mellan två människor och upplevelsen av den. 

Travelbee beskriver en modern teori som har fokus på patientens erfarenhet och 

upplevelser (ibid.). 

Utgångspunkten i Travelbees teori är att alla människor är unika individer och bör 

behandlas utifrån sina egna upplevelser (Kirkevold, 2000). En förutsättning för att en 

relation mellan sjuksköterska och patient ska lyckas beror på att båda reagerar på 

varandras medmänsklighet (ibid.). Utmärkande för den mellanmänskliga relationen är 

hur individerna uppfattar, tänker, känner och agerar utifrån den uppkomna situationen 

(Travelbee, 1977). Det viktigaste i den mellanmänskliga relationen är att varje 

omvårdnadsbehov är individuellt. En förutsättning är att sjuksköterskan genom 

observation och kommunikation uppfattar de individuella behoven (ibid.). Enligt 

Travelbee är det viktigt att sjuksköterskan förutsättningslöst låter patienten beskriva 

upplevelsen av vården eftersom det bara är patienten själv som vet hur det känns 

(Kirkevold, 2000). 

Viktiga begrepp i teorin är att se människan som en individ, mänskliga relationer och 

kommunikation grundat på en åskådning som innebär att varje människa är unik 

(ibid.). Dessa begrepp utgör grunden för en existentialistisk åskådning. Varje 

människa har en förmåga att hitta en mening i allt som sker och präglas av tidigare 

livserfarenheter. Travelbees teori grundar sig på att sätta varje enskild individ i 

centrum och detta präglar hennes individualistiska människosyn. Enligt Travelbee är 

det viktigt att sjuksköterskan är objektiv i sin bedömning och uppmärksam på 

patientens egen upplevelse av sjukdomstillståndet (Kirkevold, 2000).  
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Travelbee menar att kommunikation är det viktigaste redskapet för sjuksköterskan 

(Kirkevold, 2000). Med hjälp av kommunikation kan sjuksköterskan etablera en 

mellanmänsklig relation och på så sätt uppnå målet för omvårdnaden. Syftet med 

kommunikation är att sjuksköterskan ska lära känna patienten för att kunna identifiera 

och tillgodose patientens behov. Enligt Travelbee innebär empati en interaktion 

mellan två eller flera människor och kännetecknas av en förståelse för en annan 

människas upplevelser. Kommunikation kan vara både verbal och icke-verbal och är 

en ständigt pågående process (ibid.). Travelbee (1977) beskriver verbal 

kommunikation som det skrivna eller uttalade ordet. Icke verbal kommunikation 

innefattar överföringen av information utan att använda ord. Det är en interaktion 

människor emellan genom gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Icke verbal 

kommunikation är en ständigt pågående process (ibid.). För att kommunikationen ska 

bli optimal måste sjuksköterskan kunna behärska olika sätt av kommunikation och ha 

självinsikt och empati, eftersom kommunikation är en komplicerad process 

(Kirkevold, 2000). 

KOMMUNIKATION  

Begreppet kommunikation innebär överföring av information (Fossum, 2013). För att 

ett möte ska bli effektivt måste patienten och sjuksköterskan förstå varandra. 

Kommunikation skapar en förbindelse mellan människor, det är ett ömsesidigt utbyte. 

Synonymer till begreppet kommunikation är samtal, dialog och småprat. 

Kommunikation innefattar både kroppsspråket och det verbala. Kommunikation 

handlar om upplevelsen av ett samtal (ibid.). Genom sitt kroppsspråk kan 

sjuksköterskan förmedla en känsla av lugn och hjälpa patienten hantera känslor som 

stress och osäkerhet (Fry, MacGregor, Rupeto, Jarrett, Wheeler, Fong & Fetchet, 

2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2014a) ska patienten få information om olika metoder för 

undersökningar, vård och behandling. Informationen ska också beröra förväntad vård 

och behandlingsförlopp. Patienterna har rätt att få veta när den aktuella vården kan 

ges. Vårdpersonal som ger information måste se till att patienten har förstått 

innebörden av informationen. Det står beskrivet att patienterna ska känna sig 

delaktiga i hela vårdprocessen. I samråd med patienten ska hälso- och sjukvården 

utforma och genomföra vården så det passar patienten. Patientens medverkan i vården 

måste ske utifrån patientens egna förutsättningar och önskemål (ibid.).   

Kommunikationshinder kan skapas om sjuksköterskan inte är tydlig i sin 

kommunikation. Medicinska termer bör undvikas och begrepp som att sätta en nål 

eller tappa urin kan missförstås (Fossum, 2013). Sjuksköterskor idag är medvetna om 

informationens betydelse, men ofta upplever patienterna den som bristfällig 

(Söderkvist Klang, 2013). När sjuksköterskan informerar kan det ofta bli en 

envägskommunikation när det borde vara en kommunikation mellan parterna (ibid.). 
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Bemötande är ett sätt att genomföra kommunikation (Fossum, 2013). Synonymer till 

bemötande är mottagande eller uppträdande. Bemötande innefattar även kroppsspråk 

och hur vi närmar oss andra människor. Det handlar också om respekt, människosyn, 

hjälpsamhet, vänlighet, kvalitet och mottagande. Det kan ibland brista i bemötandet 

på akutmottagningen (ibid.). Enligt Sörlie, Torjuul, Ross och Kihlgren (2006) är 

första intrycket mycket viktigt. Fossum (2013) betonar att mer fokus borde läggas på 

att basera mötet på hela människan då bemötande är en central del i vården. 

Patienterna befinner sig i en sårbar situation i början av ett vårdmöte och ofta händer 

det att patienten blir avbruten då något mer brådskande kommer emellan. Om det 

dröjer är det viktigt att sjuksköterskan bekräftar patienten genom ögonkontakt eller en 

bekräftande nick för att patienterna ska veta att de inte är bortglömda (ibid.). 

TRIAGE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 

Både internationellt och nationellt används triage på akutmottagningar. Begreppet 

triage kommer ursprungligen från de latinska orden tritare och terere som betyder 

slita ut eller trampa (Göransson et al., 2008). Redan under 1300-talet användes dessa 

ord inom till exempel industrin. Begreppet infördes sedan till franskan med 

betydelsen bedöma, sortera och välja. På svenska används ordet triage som substantiv 

och triagera som verb. Triage började användas inom den militära sjukvården redan 

under 1700-talet. USA var först med att introducera triage på akutmottagningar under 

1950-talet och av de nordiska länderna har Sverige kommit längst i utvecklingen. 

Triage innebär att patientsäkerheten är i fokus och syftet är att de patienter som är 

svårast sjuka ska tas om hand först. Triage är alltså ett turordningssystem som är 

behovsbaserat (ibid.).  

Patienter söker akutmottagningen för många olika besvär. Det första mötet på 

akutmottagningen sker i regel med en sjuksköterska i triaget (Region Skåne, 2011). 

För att sjuksköterskan ska kunna göra en korrekt bedömning av patientens 

sjukdomstillstånd krävs en ordentlig beskrivning av patientens symtom och en 

bedömning av patientens vitala funktioner. Symtombeskrivning och vitalhistoria utgör 

grunden för bedömning av vårdnivån. Triagehandboken, som numera finns digitalt, är 

här ett bra stöd (ibid.). Ett annat viktigt triage- och beslutstöd som de flesta 

akutmottagningar i Sverige arbetar efter är RETTS (Rapid Emergency Triage and 

Treatment System) (Widgren, 2013). RETTS innehåller en triagemodul samt olika 

processnivåer där rekommendationer ges för fortsatt provtagning och övervakning 

(ibid.). Triagering kräver en lång och bred erfarenhet hos sjuksköterskan (Wikström, 

2013). Att triagera innebär att sortera patienten till rätt klinik på akutmottagningen 

samt känna igen och bedöma allvarliga sjukdomstillstånd. Det innebär också att ta 

ansvar för att skicka hem patienter med egenvårdsråd eller att hänvisa dem till 

vårdcentralen (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 

Andelen besök på landets akutmottagningar ökar för varje år och väntetiderna blir allt 

längre. Patienter som söker en akutmottagning känner sig ofta oroliga och är sårbara. 

Varje patient är en individ med unika behov. Det är viktigt att få reda på hur 

patienterna uppfattar omvårdnaden på akutmottagningen för att som sjuksköterska 

kunna tillgodose deras behov. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters uppfattning av sjuksköterskans omvårdnad på 

akutmottagningen. 

 

  

METOD 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Den valda metoden gav en överblick av vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet. 

Genom systematiska sökningar i olika databaser identifierades, granskades och 

analyserades lämpliga artiklar enligt Carlsson och Einmans (2003) bedömningsmall. 

Systematiska sökningar gjordes i fyra olika databaser: CINAHL, PsycInfo, PubMed 

och SweMed+. Databaserna valdes för att finna så många relevanta artiklar som 

möjligt inom ämnet omvårdnad. 

DATAINSAMLING 

I inledningsskedet gjordes en osystematisk sökning för att hitta de rätta sökorden som 

ringade in ämnesområdet. De ord som användes var: communication, conception, 

emergency care, emergency department, encounter, experience, information, nursing 

care, participation, patient, perspective, satisfaction och trust. De sökord som svarade 

bäst mot syftet valdes ut och för att precisera sökningen ytterligare användes 

ämnesord (Bilaga A). I CINAHL användes CINAHL Headings, i PsycInfo användes 

Thesaurus och i PubMed samt SweMed+ användes MeSH- termer. Enligt Rosén 

(2012) bör artiklar bedömas utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 

Exklusionskriterierna under datainsamlingen var studier utförda på barn under 18 år 

och studier genomförda på patienter på psykiatriska akutmottagningar. Artiklar som 

beskrev närståendes och medföljandes upplevelse av omvårdnaden exkluderades och 

artiklar som beskrev sjuksköterskans omvårdnad ur sjuksköterskans perspektiv valdes 

bort manuellt eftersom det inte ingick i syftet. Inklusionskriterierna var att studierna 

skulle vara genomförda på vuxna över 18 år, innehålla abstract och vara 

vetenskapliga. Artiklarna skulle ha publicerats mellan åren 2005-2015 och vara 

skrivna på engelska. Enligt bedömningsmallen poängsattes artiklarna för att slutligen 
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få en gradering 1-3. Grad 1 betyder hög vetenskaplig kvalitet och grad 3 anses ha en 

låg vetenskaplig trovärdighet (Carlsson & Einman, 2003). Samtliga resultatartiklar i 

arbetet bedömdes som grad 1. Artiklar som bedömdes som grad 3 utifrån 

bedömningsmallen exkluderades. 

Artikelsökning CINAHL 

Den första artikelsökningen utfördes i CINAHL. Genom att söka på emergency 

department  framkom ämnesordet emergency service som Major Headings [MH]. På 

sökorden patient, experience och nurs användes trunkering (*) för att få ordens 

samtliga böjningsformer (Forsberg & Wengström, 2013). De booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes för att utöka och avgränsa resultatet (ibid.). 

OR användes endast mellan orden experience* och satisfaction för att få fler träffar. 

Första sökningen gav 169 träffar. Samtliga titlar och 32 abstracts lästes, 12 artiklar 

valdes ut för granskning. I sökning nummer två användes sökorden emergency care 

[MH] AND patient* AND experience* OR satisfaction AND nurs*. Denna sökning 

gav 112 träffar, samtliga titlar och 16 abstracts lästes. Av dessa valdes 12 ut för vidare 

granskning. Vid tredje sökningen ändrades sökorden till emergency medical service 

[MH] AND nurs* AND patient* AND experience* OR satisfaction. Antalet träffar 

var 14 artiklar där ingen valdes ut för vidare granskning.  Sökning utfördes även på 

orden emergency service [MH] AND patient satisfaction AND encounter och gav 

fyra träffar där en artikel valdes ut för granskning. Sökningar har även gjorts på orden 

emergency room, accident and emergency, emergency ward och perception utan att 

ge några nya artiklar som svarade mot syftet. 

Artikelsökning PubMed 

I databasen PubMed användes ämnesord, Medical Subject Headings [MeSH] 

(Forsberg & Wengström, 2013). I första sökningen användes MeSH- termerna 

emergency service, hospital AND nursing care AND patient satisfaction. Antalet 

träffar blev 141 stycken, där samtliga titlar och 24 abstracts lästes. Denna sökning 

utmynnade i sex nya artiklar. Andra sökningen på sökorden emergency medical 

service [MeSH] AND nursing care [MeSH] AND patient satisfaction [MeSH] gav 37 

träffar, fem lästa abstracts och en artikel till granskning. Vid tredje sökningen 

användes orden emergency medical service OR emergency service, hospital [MeSH] 

AND nursing care [MeSH] AND patient* AND experience*. Denna sökning gav 65 

träffar, ett abstract lästes men ingen artikel svarade mot syftet. Ytterligare en sökning 

gjordes med ämnesorden emergency service, hospital [MeSH] AND patient 

satisfaction [MeSH] AND communication, vilken utmynnade i 141 träffar och 20 

lästa abstracts, ingen artikel valdes ut då de inte svarade mot syftet.  

Artikelsökning SweMed+ 

I databasen SweMed + utfördes sökningar på MeSH- termerna emergency medical 

services AND patient satisfaction och emergency medical services AND nursing care, 
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som gav totalt 33 träffar. Samtliga titlar och åtta abstracts lästes, detta genererade inte 

någon ytterligare artikelgranskning. 

Artikelsökning PsycInfo 

I PsycInfo är ämnesorden benämnda Thesaurus. Sökorden som användes var 

emergency services [Thesaurus] AND patient satisfaction AND nurs*. Sökningen gav 

52 träffar, sju abstracts lästes och en artikel valdes ut som svarade mot syftet.  

Sekundärsökning 

En sekundärsökning beskrivet av Friberg (2012) gjordes för att utöka sökresultatet. 

Granskning av utvalda artiklars referenslistor utfördes och en artikel återfanns i två av 

de valda artiklarna av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) och Möller, Fridlund 

och Göransson (2010). En manuell sökning utfördes i CINAHL (Bilaga B). 

Enligt Fribergs (2012) beskrivning av dataanalys lästes de 34 utvalda artiklarna 

individuellt och därefter följde en gemensam diskussion. Efter första granskningen 

återstod 16 artiklar som svarade mot syftet. I studien ingår det kvalitativa, kvantitativa 

och artiklar med mixad metod (Bilaga C). Samtliga resultatartiklar har erhållit grad 1 

enligt Carlsson och Einmans (2003) bedömningsmall som används för att bedöma en 

artikels vetenskapliga kvalitet. 

DATABEARBETNING 

Tolkningen och bearbetningen av artiklarna genomfördes först individuellt för att 

oberoende av varandra komma fram till ett resultat och sedan gemensamt jämföra vad 

som framkommit. Alla artiklarna numrerades och lästes upprepade gånger. Relevanta 

avsnitt i resultatet färgades med märkpenna och sammanställdes i grupper utifrån 

likheter och skillnader (Friberg, 2012). Initialt framkom fem teman. Efter fortsatt 

bearbetning kondenserades innehållet enligt Forsberg och Wengström (2013) till tre 

teman: Uppmärksamhet, Kommunikation, Sjuksköterskans kompetens. Varje artikels 

resultat analyserades djupare och innehållet kategoriserades in i de valda 

temagrupperna.  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden vid forskning där människor är involverade är obligatoriska 

enligt lag (Olsson & Sörensen, 2011). Helsingforsdeklarationen är det internationella 

dokumentet som styr denna forskning. I deklarationen står det beskrivet att riskerna 

för patienten måste vägas mot vinsterna av forskningen (WMA, 2015). Forskningsetik 

i Sverige styrs av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Vid val av artiklar är det viktigt att de har fått godkännande från etisk 

kommitté eller att etiska överväganden har beaktats (Forsberg & Wengström, 2013). I 
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samtliga 16 resultatartiklar har etiska överväganden angivits. I två av artiklarna 

benämns den etiska granskningen som Institutional Review Board exempt. Detta 

innebär att risknivån har bedömts utifrån olika nivåer där exempt betyder att ingen 

vidare granskning krävs (Office for the Protection of Research Subjects, 2013).  

 

RESULTAT 

UPPMÄRKSAMHET  

Patienter som söker akutmottagningen känner sig ofta sårbara, utlämnade och har att 

behov av att bli uppmärksammade. Det första mötet mellan patient och sjuksköterska 

är viktigt och sätter sin prägel på upplevelsen av den totala vistelsen på 

akutmottagningen (Möller et al., 2010). Det krävs inte mycket tid från sjuksköterskan 

för att patienterna ska känna sig bekräftade. Ibland kan det räcka med ögonkontakt 

eller att sjuksköterskan talar direkt till patienten (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

Patienter uppfattar det som positivt när sjuksköterskan presenterar sig. Att veta 

namnet på sin sjuksköterska och känna igen henne till utseendet gör att patienterna 

känner sig värdefulla och uppskattade. Sjuksköterskan förmedlar då en känsla till 

patienten av att vara i centrum och de känner att de får ett personligt bemötande 

(Blank, Tobin, Jaouen, Smithline, Tierney & Visintainer, 2014; Elmqvist et al., 2012; 

Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Många patienter tycker att mötet med 

sjuksköterskan i triaget är positivt.  Patienterna tycker att sjuksköterskan i triaget 

lyssnar på dem och tar deras problem och behov på allvar. De känner att de blir 

behandlade med respekt och att sjuksköterskan visar äkta omtanke (Göransson & von 

Rosen, 2010; Olofsson et al., 2012; Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). Många av 

de äldre patienterna värderar omvårdnaden högre än de yngre patienterna och är mer 

nöjda med vården i sin helhet (Chan & Chau, 2005; Wellstood, Wilson & Eyles, 

2005). 

Efter mötet med sjuksköterskan i triaget blir väntetiden ofta lång och patienterna 

känner sig bortglömda och ensamma. Missnöjet grundar sig oftast inte i väntetidens 

längd utan i bristande uppmärksamhet från sjuksköterskan. Patienterna har ett behov 

av att bli sedda och bekräftade (Chan & Chau, 2005; Ekwall, 2013; Elmqvist et al., 

2012; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Palmer, Jones, Jones, Polacarz & 

Evans, 2005; Wellstood et al., 2005; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). Ibland 

upplever patienterna istället ett ointresse från sjuksköterskan. Patienterna känner att 

sjuksköterskan har en negativ attityd och ett ouppmärksamt beteende som ger en 

känsla av ensamhet och övergivenhet (Olofsson et al., 2012; Wellstood et al., 2005). 

Denna brist på uppmärksamhet kan betyda att patienten har för höga förväntningar på 

sjuksköterskan eller att sjuksköterskan brister i sin uppmärksamhet av patientens 

behov (Chan & Chau, 2005). 
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Under väntetiden upplever många patienter en nonchalans och likgiltighet från 

sjuksköterskan. När patienterna försöker påkalla uppmärksamhet möts de i vissa fall 

av arrogans och attityden från sjuksköterskan kan ibland uppfattas som distanserad 

och resignerad (Chan & Chau, 2005; Olofsson et al., 2012; Schultz, Qvist, Backer 

Mogensen & Pedersen, 2013; Wellstood et al., 2005).  Somliga patienter beskriver att 

sjuksköterskans attityd och ouppmärksamma beteende ger en känsla av utanförskap 

och en känsla av att bli åsidosatt. Den negativa attityden från sjuksköterskan påverkar 

patientens hela upplevelse av besöket på akutmottagningen (Olofsson et al., 2012). Ett 

ointresse från sjuksköterskan inger en känsla av frustration och besvikelse hos 

patienterna (Olofsson et al., 2012; Wellstood et al., 2005). En del patienter tycker att 

sjuksköterskan har ett dåligt förhållningssätt, inte visar någon empati och är svår att få 

kontakt med (Wellstood et al., 2005). Patienterna har en rädsla att uppfattas som 

besvärliga av sjuksköterskan och vill inte vara till last. Patienterna tar inte själva 

något initiativ för att påkalla uppmärksamhet utan försöker härda ut till dess att 

sjuksköterskan tar kontakt med dem (Göransson & von Rosen, 2010; Olofsson et al., 

2012; Schultz et al., 2013). Patienter med tidigare erfarenhet av akutmottagningen har 

lättare för att göra sig hörda (Frank et al., 2009; Schultz et al., 2013). När patienterna 

inte har den kontakt med sjuksköterskan som de önskar kan detta ta sig uttryck på 

olika sätt. En del patienter skriker högt, en del blir otrevliga både mot sjuksköterskan 

och anhöriga och somliga kan till och med bli aggressiva (Frank et al., 2009). Först 

vid de tillfällen då sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patientens tankar och 

funderingar, kan patienterna känna att deras problem blir tagna på allvar (Thrasher & 

Purc- Stephenson, 2008). En del patienter saknar erbjudande om mat och dryck. Ofta 

är detta en viktig del för det totala välbefinnandet (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 

2006; Olofsson et al., 2012; Taylor, Kennedy, Virtue & McDonald, 2006; Wiman et 

al., 2007). 

KOMMUNIKATION  

Att som patient befinna sig i en främmande miljö kan skapa en känsla av otrygghet 

och osäkerhet (Ekwall, 2013; Möller et al., 2010; Pytel et al., 2009; Schultz et al., 

2013; Taylor et al., 2006; Wellstood et al., 2005). Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är därför viktig under hela vistelsen för att minska oron hos 

patienterna. Många patienter uppger att information som ges fortlöpande avseende 

provsvar, förseningar och övriga rutiner, gör det lättare att acceptera väntetiden 

(ibid.). Patienter upplever det som positivt med kontinuitet och vill gärna ha kontakt 

med samma sjuksköterska under hela vistelsen för att undvika att behöva upprepa 

informationen (Möller et al., 2010; Schultz et al., 2013). 

Enligt Wiman et al. (2007) har sjuksköterskan olika sätt att kommunicera beroende på 

i vilken situation patienten befinner sig. Till en början kan sjuksköterskans 

förhållningssätt vara formellt, men efter att de första provtagningarna och 

undersökningarna är genomförda kan sjuksköterskan ha en lättsammare ton som gör 

att patienterna känner trygghet och välbefinnande (Wiman et al., 2007).  
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Många patienter har en känsla av osäkerhet över att inte veta vad som ska hända 

under besöket på akutmottagningen. De har ett behov av att få veta vad som ska ske 

för att känna trygghet (Schultz et al., 2013). På en akutmottagning finns det många 

rutiner som patienterna inte känner till. Dessa oskrivna regler kommuniceras inte och 

leder till en känsla av att inte ha kontroll (Elmqvist et al., 2012). Bristande 

information angående väntetiden på akutmottagningen är ett genomgående problem 

som skapar mycket oro och missnöje (Ekwall, 2013; Elmqvist et al., 2012; Göransson 

& von Rosen, 2010; Muntlin et al., 2006; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; 

Schultz et al., 2013). Missnöjet beror till stor del på att patienterna inte får någon 

information om vad det är som påverkar väntetiden (Göransson & von Rosen, 2010; 

Muntlin et al., 2006; Möller et al., 2010). Ofta önskar patienterna en mer exakt och 

realistisk tidsangivelse för väntetiden. Istället får de ofta svaret inom kort, när det 

egentligen kan ta flera timmar (Olofsson et at., 2012). Många beslut tas angående 

patienternas tillstånd utan att egentligen samråda med patienterna. Om patienterna får 

information om vad som kommer att hända kan de känna att de har kontroll över 

situationen och kan därmed bli mer delaktiga (Elmqvist et al., 2012; Frank et al, 

2009). Även de patienter som får information om sitt tillstånd men inte ges möjlighet 

till motfrågor, kan känna att de blivit dåligt bemötta (Frank et al., 2009). 

Det finns en rädsla över att bli bortglömd i väntrummet och att inte kunna få kontakt 

med sjuksköterskan. Att inte kunna påverka sin situation skapar en känsla av 

frustration hos patienterna (Möller et al., 2010; Palmer et al., 2005; Schultz et al., 

2013; Wiman et al., 2007). Tankarna hos patienterna pendlar under väntetiden. Från 

känslan av skam för att sjukdomstillståndet inte är tillräckligt allvarligt till rädsla för 

en svår diagnos (Möller et al., 2010; Palmer et al., 2005; Schultz et al., 2013). Ofta 

bedömer patienterna sitt sjukdomstillstånd mer akut än vad sjuksköterskan gör och 

detta leder till olika förväntningar på den fortsatta omvårdnaden (Ekwall, 2013; 

Palmer et al., 2005). Patienterna känner också en stor oro för att bli ifrågasatta. De är 

rädda för att inte kunna beskriva sina symtom tillräckligt väl för sjuksköterskan utan 

att missförstås (Möller et al., 2010; Schultz et al., 2013). Patienter med smärta 

upplever väntetiden svårare att hantera då de saknar information och uppmärksamhet 

från sjuksköterskan (Möller et al., 2010; Schultz et al., 2013; Wellstood et al., 2005). 

 

SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENS 

En stor del av patienterna beskriver triagesjuksköterskan som kompetent i sitt 

yrkesutövande och känner att hon inger förtroende. Patienterna upplever att 

sjuksköterskan ger den information som de önskar och att hon visar respekt och 

förståelse för deras situation (Göransson & von Rosen, 2010). Patienterna uppskattar 

sjuksköterskans skickliga omhändertagande. Sjuksköterskans agerande upplevs som 

professionellt och ger patienterna en känsla av trygghet och förtroende (Wiman et al., 

2007 ). Triagesjuksköterskan är kompetent och effektiv i sitt yrkesutövande och 
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förklarar i termer så att patienterna förstår (Chan & Chau, 2005; Göransson & von 

Rosen, 2010; Olofsson et al., 2012;Wiman et al., 2007). Patienterna uppskattar att 

sjuksköterskan är empatisk och har förmågan att vara närvarande trots den ibland 

stressiga miljön. När sjuksköterskan är aktiv i sitt lyssnande leder detta till ett 

respektfullt förhållande till patienten (Blank et al., 2014; Olofsson et al., 2012; 

Wiman et al., 2007). Om sjuksköterskan ger patienten utrymme att uttrycka sina 

tankar känner patienten förtroende (Thrasher & Purc-Stephenson, 2008). Patienterna 

får möjlighet att vara delaktiga när sjuksköterskan är uppmärksam på deras känslor 

och behov. De tycker också att det är viktigt att sjuksköterskan har en helhetssyn och 

inte enbart fokuserar på de medicinska problemen (Frank et al., 2009; Möller et al., 

2010). Patienterna uppskattar öppenheten i triaget och beskriver detta som 

ovärderligt. De upplever sjuksköterskan som taktfull, försiktig, lugn och att hon 

förmedlar en känsla av trygghet (Möller et al., 2010). 

Uppfattningarna skiljer sig ofta mellan sjuksköterska och patient när det gäller hur 

akut sjukdomstillståndet är (Ekwall, 2013; Palmer et al., 2005; Wellstood et al., 

2005). Patienterna förstår först inte vad syftet med det första mötet i triagerummet 

innebär och får ingen information om varför en del patienter kommer in till 

undersökningsrummet tidigare.  Efterhand förstår patienterna att sjuksköterskan gör 

en bedömning baserad på deras symtom och att det inte finns något turordningssystem 

(Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012). Trots sjuksköterskans vänliga inställning 

kan patienterna bli distanserade när sjuksköterskan inte ger smärtlindring före 

läkarundersökning (Muntlin et al., 2006; Schultz et al., 2013; Taylor et al., 2006).  

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Litteraturöversikten genomfördes enligt Forsberg och Wengströms (2013) metod. En 

osystematisk sökning gjordes inledningsvis för att få en översikt av 

forskningsområdet och för att finna relevanta sökord till syftet. Initialt påbörjades 

sökningen på artiklar som var högst fem år gamla. Utfallet gav för få artiklar som 

svarade mot syftet och därför utökades sökningen. 

Sökorden som valdes ut till den systematiska sökningen var akutmottagning, 

akutsjukvård, omvårdnad, patient, sjuksköterska, tillfredställelse och upplevelse.  

Innan sökningen påbörjades översattes de svenska sökorden till engelska eftersom 

engelska är det vetenskapliga språket. Det kan vara en svaghet att översätta till ett 

annat språk då ord och begrepp inte alltid har samma innebörd och betydelse. De 

engelska sökorden blev emergency care, emergency department, experience*, nurs*, 

patient* och satisfaction . Sökordet satisfaction var svårt att översätta eftersom det 

tappar en del av sin innebörd i översättning till svenska. I syfte att bredda sökningen 
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och få med olika varianter av begreppen användes trunkering (Forsberg & 

Wengström, 2013). Booleska operatorerna AND och OR användes för att få relevanta 

sökningar enligt Forsberg och Wengström (2013). De databaser som användes var 

CINAHL, PubMed, SweMed+ och PsycInfo. Genom att använda databaser med olika 

inriktningar ökade möjligheten att finna fler artiklar inom ämnesområdet. CINAHL 

och PubMed innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad, SweMed+ 

har en medicinsk inriktning och PsycInfo innehåller artiklar inom beteendevetenskap 

och psykologi. Sökningen i SweMed+ gav inga relevanta artiklar men ingår i 

sökhistoriken (Bilaga B). Efter sökning i CINAHL utfördes sökning i PubMed och 

PsycInfo. Dubbletter återfanns i PubMed och PsycInfo, detta får ses som en styrka i 

valet av sökord. Sökningar gjordes på Major Headings, MeSH-termer, Thesarus samt 

fritextord i de olika databaserna. Artiklar före år 2005 exkluderades vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten både positivt och negativt. Nyare artiklar är att föredra 

eftersom forskningen hela tiden utvecklas. Däremot kan det vara en svaghet att 

exkludera äldre artiklar då artiklar kan förbises som svarar mot syftet. En del träffar 

resulterade i artiklar som var beställningsvara mot en kostnad och exkluderades av 

den anledningen. Detta kan ha påverkat resultatet negativt. Ytterligare en artikel 

identifierades i två av de redan utvalda resultatartiklarnas referenslistor och en 

manuell sökning utfördes för att utöka resultatet. 

Sökningar i de olika databaserna utfördes gemensamt och samtliga titlar och abstracts 

lästes tillsammans. Gemensamt valdes de artiklar ut som tycktes svara mot syftet. 

Samtliga utvalda artiklar granskades först individuellt enligt Carlsson och Einman 

(2003) och tolkningarna jämfördes sedan. Enligt Henricson (2012) stärker detta 

pålitligheten. En svaghet kan vara att analysen kan ha skett under påverkan av 

varandra. Alla artiklar numrerades och relevanta avsnitt i resultatet färgmarkerades. 

Detta underlättade den fortsatta bearbetningen av materialet för att bilda temagrupper. 

Carlsson och Einmans (2003) bedömningsmall som användes för att bedöma 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet upplevdes som svår i sin poängräkning, då den 

baserade flertalet poäng på antalet patienter som hade en specifik diagnos. Detta var 

svårt att implicera på studiens artiklar. Specifik diagnos omskrevs till att syfta på 

patienter som sökte akutmottagningen. En svaghet i bedömningsmallen är att 

poängräkning involverade bortfall för kvalitativa studier, vilket mycket sällan 

redovisas i kvalitativa studier. Sammanlagt granskades 34 artiklar, där 16 artiklar med 

grad 1 valdes ut till att ingå i resultatet. De artiklar som valdes bort speglade 

anhörigas och sjuksköterskors perspektiv av omvårdnaden och en artikel hade dålig 

vetenskaplig kvalitet. En styrka är att hälften av resultatartiklarna är svenska och är 

överförbara till svensk sjukvård. Övriga artiklar kom från: USA, Kina, England, 

Danmark, Australien och Kanada. Artiklarna från andra länder kan ge en annan 

infallsvinkel även om det inte alltid är möjligt att implicera i ett svenskt perspektiv. 

Litteraturstudiens trovärdighet är stor då flertalet artiklar visar på samma resultat. 

Även om studierna kommer från olika länder är resultatet likvärdigt. Detta visar att 
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patienternas upplevelse och önskemål av sjuksköterskans omvårdnad är samma 

oavsett kultur och bakgrund.   

Samtliga resultatartiklar har genomgått etiska överväganden. De flesta har godkänts 

av etisk kommitté, två artiklar har bedömts av The Institutional Review Board och 

krävde ingen vidare granskning (OPRS, 2013). Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) bör studier som blivit godkända av en etisk kommitté väljas i första hand.  

I litteraturstudien ingår artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Styrkan 

är att det belyser olika områden. Kvalitativa studier ger en mer ingående beskrivning 

av valt ämne medan de kvantitativa studierna har ett större patientunderlag. Fler 

kvalitativa studier hade varit önskvärt för att få djupare förståelse för patienternas 

upplevelse av omvårdnaden på akutmottagningen.  

Litteraturstudiens syfte fick omformuleras under arbetets gång från patientens 

upplevelse till patientens uppfattning. Flertalet resultatartiklar baserades på kvantitativ 

metod och tre av de kvalitativa artiklarna baserades på fenomenografiska studier. I 

fenomenografiska studier studeras uppfattningar och inte upplevelser. Upplevelser 

kan inte undersökas i kvantitativa eller fenomenografiska studier. 

I en studie deltog det endast nio informanter (Frank et al., 2009). Studien var 

kvalitativ och intervjuerna med informanterna var öppna och fångade patienternas 

olika uppfattningar. Överförbarheten hos informanterna gick att utläsa trots få 

deltagare (Danielson, 2012). I en av de kvantitativa artiklarna var bortfallet stort men 

eftersom deltagarantalet fortfarande var högt anses resultatet ändå vara trovärdigt. 

Samma artikel är skriven av endast en författare vilket kan påverka pålitligheten 

(Ekwall, 2013). Bekräftelsebarheten är god i samtliga artiklar då urval och 

analysprocess är väl beskrivna. 

Resultatet kan möjligtvis ha påverkats av att en del patienter på akutmottagningen inte 

har möjlighet att medverka på grund av sitt medicinska tillstånd.  De kan vara svårt 

sjuka och ångestfyllda och deras fokus ligger ofta på oron över sitt sjukdomstillstånd 

(Muntlin et al., 2006; Ekwall, 2013). En anledning till bortfallet i studierna kan vara 

det korta besöket på akutmottagningen. Patienternas tillstånd avgör om de går hem 

eller blir inlagda på sjukhuset. Det kan även vara en avgörande faktor att intervjuerna 

ofta äger rum en till två månader efter besöket på akutmottagningen och då känns det 

inte längre lika aktuellt att medverka i en studie. 

RESULTATDISKUSSION 

Många patienter är osäkra när de kommer till akutmottagningen (Möller et al., 2010). 

De är oroliga över sitt sjukdomstillstånd, de känner inte till rutinerna och vet inte vad 

som väntar dem (Elmqvist et al., 2012; Schultz et al., 2013). Patienterna känner sig 

orättvist behandlade då vissa patienter blir snabbare omhändertagna trots att de 
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upplever att de har väntat kortare tid (Ekwall, 2013; Göransson & von Rosen, 2010; 

Möller et al., 2010). De har ett behov av att få veta vad som händer för att kunna 

hantera sin situation. Det är ofta de patienter som är lågt prioriterade och inte så svårt 

sjuka som upplever väntetiden som jobbigast (Ekwall, 2013; Göransson & von Rosen, 

2010; Möller et al., 2010). Tillfredsställelsen ökar om patienterna får information om 

vad de väntar på och hur lång väntetiden förväntas bli (Gordon et al., 2010; Welch, 

2010). I linje med tidigare forskning inom området visar resultatet att patienter som 

söker akutmottagningen ofta tror att deras sjukdomstillstånd är allvarligt eller till och 

med livshotande (Ekwall, 2013; Gordon et al., 2010; Palmer et al., 2005; Welch, 

2010). Om patienterna hade givits information om vilken prioritet de fått efter 

triagebedömningen hade de lättare kunnat acceptera väntetiden (Ekwall, 2013; 

Göransson & von Rosen, 2010; Möller et al., 2010; Pytel et al., 2009; Schultz et al., 

2013; Taylor et al., 2006; Wellstood et al., 2005). När sjuksköterskan inte ger 

tillräcklig information utifrån patientens behov, kan det leda till att patienten upplever 

oro och bristande omvårdnad. Om patienten redan från början ges information om sin 

prioriteringsnivå kan oron angående sjukdomstillståndet minska och patienten kan 

förstå varför svårare sjuka patienter kan få komma in tidigare. Genom kommunikation 

kan patienterna känna mer trygghet under väntetiden och troligtvis också uppleva att 

de har mer kontroll över sin situation. Missnöjet under väntetiden grundar sig 

egentligen på avsaknaden av information och uppmärksamhet från sjuksköterskan och 

inte på väntetiden i sig (Chan & Chau, 2005; Ekwall, 2013; Elmqvist et al., 2012; 

Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Palmer et al., 2005; Wellstood et al., 2005; 

Wiman et al., 2007). Enligt Socialstyrelsen (2014a) har alla patienter rätt till 

information rörande sin egen vård och sjuksköterskan bör försäkra sig om att 

patienten har förstått innebörden av given information (ibid.). Sörlie et al. (2006) 

beskriver att patienterna uppskattar när sjuksköterskan håller dem informerade när 

väntetiden förväntas bli lång. Enligt Wikström (2013) är det viktigt att sjuksköterskan 

har en trevlig attityd och informerar om beräknad väntetid. Det är bättre att överdriva 

tiden för att inte göra patienterna besvikna, även en kort information kan vara 

betydelsefull. Informationen bör ges vid upprepade tillfällen och på ett enkelt sätt så 

att patienterna förstår (ibid.) Enligt Sörlie et al. (2006) skapar sjuksköterskan en 

känsla av trygghet genom att vara öppen för patienternas frågor och genom sitt 

professionella förhållningssätt.  . För att underlätta för patienterna kan det vara bra om 

sjuksköterskan vid upprepade tillfällen kommunicerar med patienterna om hur 

väntetiden ser ut så att de inte känner sig bortglömda.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Patienterna är ofta nöjda med det första mötet i triaget då de får full uppmärksamhet 

från sjuksköterskan. De får en känsla av att vara i centrum och känner att de blir sedda 

som individer (Chan & Chau, 2005; Ekwall, 2013; Elmqvist et al., 2012; Möller et al., 

2010; Olofsson et al., 2012; Palmer et al., 2005; Wellstood et al., 2005; Wiman et al., 

2007). Gordon et al. (2010) påtalar att patienterna uppskattar när sjuksköterskan visar 

empati och är uppmärksam på deras individuella behov. Att bli lämnad ensam ger 
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känslor som frustration, oro och rädsla (ibid.). Enligt Travelbee uppstår empati när 

sjuksköterskan förstår patientens psykologiska tillstånd just i den stunden (Kirkevold, 

2000). Alla patienter har ett behov av att bli sedda och uppmärksammade som 

individer. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning bör sjuksköterskan ha ett 

respektfullt och empatiskt förhållningssätt till patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

Patienterna uppskattar också att sjuksköterskan lyssnar på dem med respekt och visar 

empati, det ger dem en känsla av delaktighet (Frank et al., 2009; Göransson & von 

Rosen, 2010). Travelbees teori fokuserar på mellanmänskliga dimensioner, där 

upplevelsen och interaktionen mellan två individer är viktigt för en förtroendefull 

relation (Kirkevold, 2000; Travelbee, 1977). Även Fry et al. (2013) beskriver att en 

empatisk omvårdnad och mellanmänskliga relationer kan vara en grund för en god 

omvårdnad. I personcentrerad vård är det viktigt att utgå från patientens egen 

uppfattning om sitt tillstånd. Alla behov bör ses som lika viktiga, såväl fysiska som 

psykiska (SSF, 2010). Personcentrerad vård och Travelbees omvårdnadsteori utgår 

båda från att se personens individuella behov (Kirkevold, 2000; SSF, 2010). På en 

akutmottagning där arbetsbelastningen emellanåt är hög kan omvårdnaden bli mer 

inriktad på medicinska åtgärder och det holistiska förhållningssättet bortprioriteras 

(Nyström, 2003). En negativ följd av detta kan vara att individen bakom symtomen 

försvinner. Arbetet och forskning inom personcentrerad vård kommer sannolikt att 

förbättra omvårdnaden för den enskilda patienten. 

Det framkommer att patienterna upplever en bristande uppmärksamhet från 

sjuksköterskan och att de önskar mer kontakt (Chan & Chau, 2005; Ekwall, 2013; 

Wellstood et al., 2005). Många patienter tar inte själva egna initiativ till 

kommunikation, utan väntar i tysthet med sin egen oro och vill inte vara till besvär 

(Göransson & von Rosen, 2010; Olofsson et al., 2012; Schultz et al., 2013). Flera 

studier visar att patienterna upplever att sjuksköterskan inte visar något intresse för 

deras behov och sjuksköterskan kan ibland upplevas som nonchalant (Chan & Chau, 

2005; Olofsson et al., 2012; Schultz et al., 2013; Wellstood et al., 2005). Den stressiga 

arbetsmiljön kan ibland påverka sjuksköterskans kroppsspråk och förhållningssätt 

negativt (Fossum, 2013; Fry et al., 2013). Det är viktigt att patienterna med jämna 

mellanrum får bekräftelse av sjuksköterskan för att inte känna sig bortglömda, detta 

kan ske genom ögonkontakt eller en klapp på axeln (Fossum, 2013; Sörlie et al., 

2006). Travelbee menar att icke verbal kommunikation är en ständigt pågående 

process under det fysiska mötet (Travelbee, 1977). Det är viktigt att sjuksköterskan 

kontinuerligt uppmärksammar patienterna så att de känner sig sedda. Detta kan göra 

att de har lättare för att ta kontakt med sjuksköterskan när de behöver det.                       

Efter det positiva mötet med sjuksköterskan i triaget följer ofta en lång period av 

väntan, som leder till mycket missnöje hos patienterna (Chan & Chau, 2005; Ekwall, 

2013; Elmqvist et al., 2012; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Palmer et al., 

2005; Wellstood et al., 2005; Wiman et al., 2007). Arbetet på akutmottagningen kan 

många gånger vara krävande för sjuksköterskan och vid hög arbetsbelastning 

prioriteras de medicinska åtgärderna, patienternas individuella behov blir då 
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åsidosatta (Wikström, 2013). Patienterna tror ofta att de är allvarligt sjuka och är 

rädda för att bli bortglömda. När de inte heller får någon uppmärksamhet eller 

bekräftelse från sjuksköterskan ökar oron (Elmqvist et al., 2012; Schultz et al., 2013). 

Många gånger har sjuksköterskan inte tid eller möjlighet att sitta ner hos patienten i 

lugn och ro eftersom andra mer akuta arbetsuppgifter kan dyka upp. Om 

sjuksköterskan bara med en liten gest visar att hon ser patienten, kan det ge en känsla 

av bekräftelse och därmed öka patientens totala tillfredsställelse av sjuksköterskans 

omvårdnad.  

Resultatet visar att patienterna upplever att i det första mötet i triaget är 

sjuksköterskan kompetent och effektiv i sitt yrkesutövande och förklarar i termer så 

att patienterna förstår (Chan & Chau, 2005; Göransson & von Rosen, 2010; Olofsson 

et al., 2012; Wiman et al., 2007). Enligt Göransson och von Rosen (2010), Olofsson 

et al., (2012) och Wiman et al. (2007) beskriver patienterna sjuksköterskan som 

kompetent då hon inger trygghet och förtroende. Detta är i enlighet med 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) där det står att 

sjuksköterskan bör ha förmåga att kommunicera med patienten på ett sätt som är 

respektfullt och empatiskt samt försäkra sig om att patienten uppfattat given 

information (ibid.). En reflektion är att patienterna inte definierar sjuksköterskans 

kompetens utifrån de medicinska färdigheterna utan ser mer till sjuksköterskans 

förhållningssätt. Sjuksköterskans medicinska kompetens tas oftast för given och 

patienterna litar på att sjuksköterskan har den medicinska kunskap som krävs. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för vad patienterna upplever som 

god omvårdnad, för att kunna tillgodose patienternas individuella behov och för att 

öka tillfredsställelsen under vistelsen på akutmottagningen. 

 

KONKLUSION 

De flesta patienter som söker akutmottagningen är nöjda med sjuksköterskans 

kompetens. Mötet i triaget där patienten får sitta i lugn och ro med sjuksköterskan och 

få full uppmärksamhet, upplevs ofta som positivt. Här får patienten möjlighet att 

uttrycka sina behov och känslor medan sjuksköterskan lyssnar uppmärksamt. Det är 

under väntetiden som följer som patienternas upplevelser präglas av brist på 

information och uppmärksamhet. Patienterna har ett behov av att få veta vad som ska 

ske för att känna trygghet. De har även en vilja att bli sedda och få bekräftelse från 

sjuksköterskan. Denna uppmärksamhet från sjuksköterskan gör att de lättare kan 

hantera sin utsatta situation. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är 

också en viktig del för att patienten ska känna trygghet. Kommunikation innefattar 

både den verbala informationen och det icke- verbala kroppsspråket. 
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IMPLIKATION 

Det finns ett stort behov hos patienterna på akutmottagningen av ökad information 

och mer uppmärksamhet från sjuksköterskan. För att få mer förståelse för patienternas 

upplevelse behövs mer forskning inom området. Forskning sett ur sjuksköterskans 

perspektiv kan ge en annan vinkling av problemet och öka förståelsen för god 

omvårdnad. Genom avsatt tid för reflektion bland sjuksköterskorna kan problemet 

lyftas och därmed synliggöras. Det finns dessutom behov av att öka kunskapen hos 

sjuksköterskan om personcentrerad vård för att kunna ge en mer individanpassad 

omvårdnad på akutmottagningen.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed SweMed+ PsycInfo 

Akutsjukvård/ 

akutmottagning 

Emergency care 

[MM] 

Emergency 

service [MM] 

Emergency service, 

hospital [MeSH] 

Emergency medical 

service [MeSH] 

Emergency medical 

service [MeSH] 

Emergency 

services 

[Thesaurus] 

omvårdnad Nurs* (fritext) 
Nursing care 

[MeSH] 

Nursing care 

[MeSH] 
Nurs* (fritext) 

Patient* Patient* (fritext) 

Patient satisfaction 

[MeSH], patient* 

(fritext) 

Patient satisfaction 

[MeSH] 

Patient 

satisfaction 

[Thesaurus] 

Upplevelse* eller 

tillfredsställelse  

Experience* 

(fritext) OR 

satisfaction 

(fritext) 

Experience* 

(fritext) 

Experience* 

(fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-

02-10 CINAHL  

(MM ”Emergency service”) AND 

Patient* AND Experience* OR 

Satisfaction AND Nurs*. Limits: 

2005-2015, English, Abstract, 

Research article, Human. 169 32 12 5 

2015-

02-15 PubMed  

(“Emergency service, hospital” 

[MeSH]) AND (“Nursing care” 

[MeSH]) AND (“Patient 

satisfaction” [MeSH]). Limits: 

2005-2015, English, Abstract, 

Human. 141 24  6 (6) 3 

2015-

02-17 CINAHL  

(MM ”Emergency care”) AND 

Patient* AND Experience* OR 

Satisfaction AND Nurs*. Limits: 

2005-2015, English, Abstract, 

Research article, Human. 112 16 12 4 

2015-

02-17 CINAHL 

(MM “ Emergency medical 

service”) AND Nurs* AND 

Patient* AND Experience* OR 

Satisfaction. Limits: 2005-2015, 

English, Abstract, Research article, 

Human. 14 0  0  

2015-

02-17 PubMed  

(“Emergency medical service” 

[MeSH]) AND (“Patient 

satisfaction” [MeSH]) AND 

(“Nursing care” [MeSH]). Limits: 

2005-2015, English, Abstract, 

Human.  37 5  1 

 

1 

2015-

02-17 PubMed  

(“Emergency medical service” 

[MeSH]) OR (“Emergency service, 

hospital” [MeSH]) AND (“Nursing 

care” [MeSH]) AND Patient* 

AND Experience* Limits: 2005-

2015, English, Abstract, Human. 65 1 0  

2015-

02-17 SweMed+  

(“Emergency medical service” 

[MeSH]) AND (“Patient 

satisfaction” [MeSH]). Limits: 

2005-2015, English, Peer- 

reviewed. 26 7  0  

2015-

02-17 SweMed+ 

(“Emergency medical service” 

[MeSH]) AND (“Nursing care” 

[MeSH]) AND (“Patient 

satisfaction” [MeSH]) OR 

Experience*. Limits: 2005-2015, 

English, Peer-reviewed. 7 1 0  
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*Inom parentes anger redan funna artiklar. 

 

2015-

02-25 PsycInfo 

(Emergency services [thesaurus]) 

AND (patient satisfaction) AND 

nurs*. Limits: 2005-2015, English, 

Peer- reviewed, Adult (äldre än 18 

år), Human. 52 7 1 (5) 1 

2015-

03-01 CINAHL 

(MM “Emergency service”) AND 

patient satisfaction AND 

encounter. Limits: 2005-2015, 

English, Abstract, Research article, 

Human. 4 2 1 1 

2015-

03-10 

Manuell 

sökning 

CINAHL 

Wellstood, K., Wilson, K., & 

Eyles, J. (2005). Unless you went 

in with your head under your arm: 

Patient perception of emergency 

room visits. Social Science & 

Medicine, 61(11), 2363-2373. 

doi:10.1016/j.socscimed.2005.04.0

33 

1 1 1 1 

Totalt   623 93 34 (6) 16 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Blank, F. J., Tobin, J., Jaouen, M., Smithline, E., Tierney, H., & Visintainer, P. (2014). A     

Comparison of Patient and Nurse Expectations Regarding Nursing Care in the Emergency 

Department. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 40(4), 317-322. doi:10.1016/j.jen.2013.02.010 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att jämföra patienters och sjuksköterskors förväntningar på vården inom tre område: 

Respektfullhet, bekvämlighet och att dela ut information. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ 

Prospektiv tvärsnittsstudie  

Urval 100 st. medverkade i undersökningen, 50 patienter och 50 sjuksköterskor. Inklusionskriterier var 

18 år eller äldre och att de kunde fylla i frågeformuläret. Deltagarna var mellan 18-89 år. 

 

Datainsamling Frågeformulär med Likertskala. Frågeformuläret bestod av tre teman: vänlighet, artighet och 

respekt;  komfort samt given information. Varje fråga avslutades med möjlighet till en öppen 

kommentar.  

Dataanalys Resultatet är redovisat i tabeller, där de två grupperna jämförts. Kommentarer från deltagarna är 

redovisade, kvalitativ analys. I analysen har både beskrivande och analytisk statistik använts.  

Bortfall Inte angivet 

Slutsats Det var värdefullt för patienterna att känna igen sin sjuksköterska till utseendet vilket skapade en 

känsla av trygghet. Sjuksköterskorna hade själva högre krav på att förmedla en god omvårdnad än 

vad patienterna förväntade sig. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, datainsamling och databearbetning var noga beskrivet i artikeln. 



                                                                                                                                           BILAGA C 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Chan, J., & Chau, J. (2005). Patient satisfaction with triage nursing care in Hong Kong. Journal 

Of Advanced Nursing, 50(5), 498-507. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03428.x 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka förhållandet mellan patienttillfredställelsen och omvårdnaden från 

triagesjuksköterskan för att definiera yrkesrollen och för att förbättra vårdkvalitén hos patienter på 

akutmottagningen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Deskriptiv  

Urval Totalt tillfrågades 92 patienter under en tre- månadersperiod. Inklusionskriterier var: patienter 

över 18 år som skulle kunna tala och skriva på engelska eller kinesiska samt inneha triagenivå 3-5. 

56 patienter tackade ja till att delta. 

Datainsamling Frågeformulär CECSS (Consumer Emergency Care Satisfaction Scale). Formuläret innehöll 19 

punkter som besvarades med hjälp an en fem- gradig Likertskala. Formuläret fylldes i på 

akutmottagningen och lämnades vid hemgång. 

Dataanalys Beskrivande statistisk analys. Analytisk statistik användes i form av Lilliefors test för att testa 

nollhypotesen. Spearman`s korrelationsanalys användes för att bestämma förhållandet mellan en 

patientgrupp och poängen i CECSS. Pearson korrelationstest användes för att testa relationen 

mellan sjuksköterskans erfarenhet och patienttillfredsställelsen. 

Bortfall Bortfallet före datainsamling är 39 %. 

Slutsats Patienterna var generellt nöjda men tyckte att sjuksköterskan borde varit mer uppmärksam på 

deras behov. Patienterna påtalade att det var viktigt att sjuksköterskan kunde förklara i termer så 

att de förstod vad som skulle hända. Sjuksköterskan upplevdes som förstående då hon lyssnade på 

patienternas bekymmer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, datainsamling och analys är väl beskrivet. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Ekwall, A. (2013). Acuity and anxiety from the patient´s perspective in the emergency 

department. Journal of emergency nursing, 39(6), 534-538. doi:10.1016/j.jen.2010.10.003. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att jämföra patienternas och sjuksköterskans bedömning av det akuta 

sjukdomstillståndet, samt att beskriva hur nöjda patienterna var med besöket och mäta graden av 

oro. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ   

Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval 220 patienter fick ett frågeformulär. 72 stycken svarade, varav 54 % kvinnor. Medianåldern var 

55,9 år. 

Datainsamling Patienttillfredsställelsen mättes med hjälp av ett frågeformulär med olika svarsalternativ. Denna 

mätmetod hade nyligen använts vid en global undersökning . Oron mättes med en VAS skala för 

oro, vid ankomst och strax före hemgång. Ytterligare ett formulär delades ut efter att 

sjuksköterskan fyllt i ålder, triagenivå och medicinsk åkomma. Formuläret som hämtades ifrån 

Australasian College of Emergency Medicine innehöll frågor om patientens egen bedömning av 

sjukdomstillståndet samt förväntningar på besöket med olika svarsalternativ. 

Dataanalys Både beskrivande och analytisk statistik har använts. The Statistical Package for the Social 

Sciences användes för att analysera materialet. Viktad analys användes för att bedöma 

överrensstämmelsen av patienternas och sjuksköterskans uppfattning av hur akut 

sjukdomstillståndet var. 

Bortfall Bortfallet var 62,3%. Orsaker till bortfallet var: problem med språket och att patienten gick utan 

att ha träffat doktor. 

Slutsats Sjuksköterskans och patientens bedömning av hur akut sjukdomstillståndet  var stämde dåligt 

överens. Patienterna upplevde att de inte blev sedda under väntetiden. Upplevelsen av trygghet 

och tillfredsställelse hade ökat hos patienterna om sjuksköterskan hade talat med dem under 

väntetiden. 

Studien visade att god kommunikation mellan sjuksköterska och patient under väntetiden på 

akutmottagningen minskade oron och ökade den totala patienttillfredsställelsen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Analysmetoden är av god kvalitet och resultatet väl beskrivet. 
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Artikel 4 

  

 

Referens Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2012). On a hidden game board: the patient's first 

encounter with emergency care at the emergency department. Journal Of Clinical Nursing, 

21(17/18), 2609-2616. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå patientens första möte på en akutmottagning, upplevd av patient, 

anhöriga och de första vårdgivarna. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Livsvärldsperspektiv 

Urval 14 deltagare ingick i studien: fyra patienter, två anhöriga, ett vårdbiträde, fyra sjuksköterskor och 

tre läkare. Patienterna skulle ha träffat en sjuksköterska eller läkare först (first provider), patienten 

skulle ha inkommit till akutmottagningen på olika sätt, ha olika besvär och olika triagenivåer. 

 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna varade 35-65 minuter. Intervjuerna spelades in och 

återgavs ordagrant.  

Dataanalys Livsvärldsperspektivet låg som grund i analysen, som var fenomenologisk. Beskrivande analys 

användes för att få fram fenomenens innersta väsen. Varje intervju lästes flera gånger och olika 

teman bildades.  

Bortfall Inget bortfall är beskrivet. 

Slutsats De finns ett behov att se patienten som en hel person med existentiella behov på 

akutmottagningen. Detta är lika viktigt som den fysiska aspekten. Betydelsen av att behandla 

patienten med respekt, att se olika patienters behov och ge information om vad patienten har att 

förvänta sig gällande till exempel väntetider. Många patienter känner sig övergivna och 

bortglömda när de sitter och väntar. Patienterna upplever en otrygghet då de inte känner till 

rutinerna på akutmottagningen, det finns ett behov av att veta vad som ska ske. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Triangulering är gjord och resultatet är väl beskrivet. 
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Artikel 5 

 

 

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 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva patienters olika uppfattningar av delaktighet på akutmottagningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenografisk 

Urval 9 patienter, varav 4 kvinnor och 5 män mellan 26-73 år. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor.  

Dataanalys Beskrivande analys. Intervjuerna spelades in, kodades och delades in i teman. Efter upprepad läsning gjordes 

en kondensering. Jämförelser gjordes mellan kategorierna för att finna variationer. 

Bortfall Bortfallet är inte beskrivet. 

Slutsats Patienterna har olika behov av att vara delaktiga och därför är det viktigt är patienten är med från början vid 

alla vårdhandlingar. Studien visar att patienterna tycker att vården är mer fokuserad på det medicinska än på 

patienten som en enskild individ. Då patienterna kände sig ovetande gjorde de försök till att bli involverade i 

vårdprocessen. Först då patienterna kunde känna sig delaktiga ökade känslan av tillfredsställelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, analys och resultat är väl beskrivet. 
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Artikel 6 

 

 

Referens Göransson, K., & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a Swedish 

emergency department. International Emergency Nursing, 18(1), 36-40. 

 doi: 10.1016/j.ienj.2009.10.001 

 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera patienters erfarenheter vid mötet i triaget. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

 

Urval 165 patienter fick erbjudande att vara med i undersökningen och 146 valde att delta. Deltagarna 

var över 18 år, hade triagenivå 3-5, var svensktalande och hade inga psykiska besvär. 

Datainsamling Frågeformuläret som användes baserades på ett redan befintligt dokument som använts i tidigare 

undersökningar på svenska akutmottagningar. Frågeformuläret bestod av 23 frågor varav tio var ja 

och nej-frågor. Resterande frågor baserades på patientdata, information om väntetiden, 

information om det medicinska tillståndet, information avseende triagesystemet, integritet i 

triaget, förväntad kompetens av triagesjuksköterskan och triagesjuksköterskans bemötande. 

Dataanalys Beskrivande analys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Flertalet patienter tyckte att triagesjuksköterskan var kompetent och de upplevde att de kunde lita 

på sin sjuksköterska. Patienterna var nöjda med det första mötet på akutmottagningen men mindre 

nöjda med information avseende väntetiden.  Patienterna upplevde att sjuksköterskan lyssnade på 

deras behov och bekymmer.  Flertalet tyckte att de hade blivit bemötta med respekt och att 

sjuksköterskan var förstående. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, datainsamling och resultat är väl beskrivet. 
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Artikel 7 

 

 

Referens Muntlin Å., Gunningberg L., & Carlsson M. (2006). Patient`s perceptions of quality of care at an 

emergency department and identification of areas for quality improvement. Journal of Clinical 

Nursing 15, 1045-1056. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.10368.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att studera patienters uppfattning av kvaliteten på vården på en akutmottagning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv och deskriptiv. 

Urval 99 kvinnor och 101 män deltog i studien. Medelåldern var 51 år. 

 

Datainsamling Frågeformulär Quality from the Patient´s Perspective (QPP) med 62 frågor. En fyrgradig 

Likertskala användes. 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik har använts i studien. Datan analyserades via dataprogrammet 

KUPPIT. Alla frågor kodades och sparades för att kunna redovisas i framtiden.  

 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Många patienter upplevde att sjuksköterskan inte visade något intresse i deras livssituation. De 

saknade information om väntetider, visste inte vad de väntade på. Det skapade en känsla av oro att 

inte veta. Överlag var patienterna nöjda med kvaliteten på omvårdnaden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Stort urval utan bortfall, datainsamling och analys är väl beskrivet. 
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Artikel 8 

 

 

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

the Emergency Department. Scandinavian Journal Of Caring  Sciences, 24(4), 746-754. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00772.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva patienters uppfattning av triagemötet på akutmottagningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv, fenomenografisk. 

Urval 20 patienter i olika triagenivåer. Inklusionskriterierna var: vuxna patienter, svensktalande samt 

triagerade vardagar  klockan 09,00-21,00. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade i cirka 30 minuter. 

Dataanalys Materialet återgavs ordagrant och analyserades enligt de sju stegen i fenomenografisk analys. 

Beskrivande analys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Mötet i triaget bör vara positivt för patienten och det är viktigt att sjuksköterskan ger en mer 

personlig omvårdnad. Patienterna hade en oro över att sjukdomstillståndet inte var tillräckligt 

allvarligt. Hade patienterna fått reda på vad som orsakade väntetiden hade den varit lättare att 

acceptera och oron hade minskat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, datainsamling och analys är väl beskrivet. 



                                                                                                                                           BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Olofsson, P., Carlström, E. D., & Bäck-Pettersson, S. (2012). During and beyond the triage 

encounter: Chronically ill elderly patients’ experiences throughout their emergency department 

attendances. International Emergency Nursing, 20(4), 207-213. doi:10.1016/j.ienj.2012.03.006 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att upptäcka och beskriva upplevelsen för en grupp kroniskt sjuka, äldre patienter under 

deras triagebesök på akutmottagningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv, fenomenologisk 

Urval 14 deltagare, 71-90 år. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor. 

Dataanalys Beskrivande fenomenologisk analys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Inledningsvis upplevde patienterna att de fick mycket uppmärksamhet av sjuksköterskan i triaget, 

Patienterna fick känslan av att vara i uppmärksamhetens centrum. Efter triaget upplevde 

patienterna att sjuksköterskans attityd förändrades. Väntetiden var lång och sjuksköterskorna hade 

ett ouppmärksamt beteende, detta gjorde att patienterna kände en frustration och besvikelse.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Representativt urval, datainsamling och analys är väl beskrivet. 



                                                                                                                                           BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Palmer, C., Jones, K., Jones, P., Polacarz, S., & Evans, G. (2005). Urban legend versus rural 

reality: patients' experience of attendance at accident and emergency departments in west Wales. 

Emergency Medicine Journal, 22(3), 165-170. doi:10.1136/emj.2003.007674 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur och varför patienter beslöt sig för att åka till akutmottagningen samt 

mäta deras tillfredsställelse av upplevelsen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ 

 

Urval Patienter med triagenivå 4 och 5 från fyra olika sjukhus. 352 deltagare tillfrågades och 321 deltog 

i intervjuerna, varav 176 män och 145 kvinnor. 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer. Hälften av telefonintervjuerna ägde rum på kvällstid när 

patienterna kommit hem från arbetet och de gavs möjlighet att välja tidpunkt för samtalen. 

Dataanalys I dataanalysen har både beskrivande och analytisk statistik använts. Med hjälp av den elektroniska 

databasen (SPSS) har materialet samlats och bearbetats. Kvalitativ analys. 

Bortfall Bortfallet var 8,8 %. 

Slutsats Patienter med mycket oro och smärta var mindre nöjda med omvårdnaden. Det fanns en rädsla hos 

patienterna att deras tillstånd inte var tillräckligt allvarligt. Patienterna bedömde sitt tillstånd mer 

akut än sjuksköterskan. De flesta upplevde sjuksköterskan som vänlig och hjälpsam.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval och resultat är väl beskrivet. 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Pytel, C., Fielden, N., Meyer, K., & Albert, N. (2009). Nurse-patient/visitor communication in the 

emergency department. Journal Of Emergency Nursing, 35(5), 406-411. 

doi:10.1016/j.jen.2008.09.002 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att ta reda på vad som behövs i kommunikationen på en akutmottagning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv, deskriptiv 

Urval Deltagarna bestod av 123 vuxna patienter/besökare som inte var våldsamma eller hade psykotiska 

besvär vid besöket. De skulle kunna skriva, tala och förstå engelska. I studien ingick också 73 

sjuksköterskor. 

Medelåldern på besökarna var 53 år och på sjuksköterskorna 40,1 år. 

Datainsamling Frågeformuläret, Satisfaction with Communication, innehöll 19 frågor. 

Dataanalys Beskrivande statistik har använts i analysen. Materialet analyserades med hjälp av SAS software 

version 9.1. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Patienter och sjuksköterskor svarar på vad de tycker är viktigt i en kommunikation på en 

akutmottagning. Sjuksköterskorna bedömde kommunikationsbehovet mycket lägre än vad 

patienterna gjorde. Patienterna upplevde att de behandlades med respekt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval och resultat är väl beskrivet. 
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Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Schultz, H., Qvist, N., Mogensen, C. B., & Pedersen, B. D. (2013). Experiences of patients with 

acute abdominal pain in the ED or acute surgical ward – A qualitative comparative study. 

International Emergency Nursing, 21(4), 228-235. doi:10.1016/j.ienj.2013.01.004 

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienter med akuta buksmärtor och deras upplevelse av att komma till en 

akut kirurgisk mottagning eller en akut observationsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk, hermeneutisk  

Urval 24 patienter, 12 från varje enhet. Patienterna skulle ha akuta buksmärtor, vara minst 18 år, 

dansktalande och lika många kvinnor som män. 

Datainsamling Observationer och intervjuer med öppna frågor. 

Dataanalys Beskrivande statistik. Materialet överfördes till datorprogrammet NVivo och därefter utfördes en 

strukturerad fenomenologisk och hermenutisk analys. Fyra teman skapades. 

Bortfall Bortfallet var 6 deltagare. 

Slutsats Studien visar att patienterna tyckte att väntan var lång och att de saknade upprepad information. 

Att sitta och vänta utan att få information gjorde att patienterna kände sig otrygga. När patienterna 

blev uppmärksammade kände de att de blev tagna på allvar. Patienterna hade en oro att de skulle 

uppfattas som besvärliga och vara till last. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, datainsamling och resultat är väl beskrivet. 
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Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Taylor, D., Kennedy, M.P., Virtue, E., & McDonald, G. (2006). A multifaceted intervention 

improves patient satisfaction and perceptions of emergency department care. International 

Journal for Quality in Health Care, 18(3), 238-245. doi:10.1093/intqhc/mz1002 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att utveckla och implementera en mångfacetterad intervention för att förbättra 

kommunikationen på akutmottagningen. Syftet var också att mäta patienttillfredsställelsen och vad 

patienterna var missnöjda med. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Urval 321 deltagare före och 545 efter förbättringsarbetet. 

Datainsamling Ett frågeformulär som utarbetats av företaget Press Ganey användes under studien. I 

mätinstrument användes en femgradig Likertskala. 

Dataanalys Jämförelseanalys före och efter förbättringen med hjälp av SPSS dataprogram. Beskrivande och 

analytisk statistik användes. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Samtliga områden förbättrades efter interventionen. De områden som ingick i studien var: 

Information om väntetider, sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad, helhetsbedömning av 

omvårdnad och en helhetsbedömning av besöket. Patienterna önskade mer information avseende 

väntetider och att bli sedda som en hel människa av sjuksköterskan. Patienterna upplevde att 

väntetiderna hade varit lättare att acceptera om de hade fått fortlöpande information avseende 

förseningar och rutiner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval och resultat är väl beskrivet. 
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Referens Thrasher, C., & Purc-Stephenson, R. (2008). Patient satisfaction with nurse practitioner care in 

emergency departments in Canada. Journal Of The American Academy Of Nurse Practitioners, 

20(5), 231-237. doi:10.1111/j.1745-7599.2008.00312.x 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet var att mäta hur nöjda patienterna var med vården de fick av sjuksköterskor på sex 

akutmottagningar i Canada. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie  

Urval 142 patienter tackade ja till att ingå i studien, 114 stycken lämnade in sitt frågeformulär. 

Datainsamling Frågeformulär med 21 olika frågor som inkluderade: demografisk information, hur ofta 

patienterna uppsökte akutmottagningen, deras erfarenheter av sjuksköterskan samt hur nöjda de 

var med sjuksköterskan. En fyrgradig Likertskala användes som svarsskala. 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik har använts. 

Bortfall Bortfallet var 19,7%. Ett frågeformulär exkluderades på grund av att det var ofullständigt ifyllt. 

Slutsats Tre huvudteman framkom i resultatet: uppmärksamhet, övergripande omvårdnad och 

sjuksköterskans roll. 

Studien visar att patienterna överlag är mycket nöjda med sjuksköterskans omvårdnad. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskan hade tid att lyssna på dem och kände att de blev tagna på allvar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval och resultatet är väl beskrivet. 
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Referens Wellstood, K., Wilson, K. & Eyles, J. (2005). Unless you went in with your head under your arm: 

Patient perception of emergency room visits. Social Science & Medicine, 61(11), 2363-2373. 

doi:10.1016/j.socscimed.2005.04.033 

Land  

Databas 

Canada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienters uppfattning av det senaste besöket på akutmottagningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ 

Urval 92 patienter  kontaktades. De kom från två olika distrikt och hade nyligen besökt 

akutmottagningen. Deltagarna valdes ut slumpmässigt från en tidigare studie. 41 patienter valde 

att delta men fyra stycken exkluderades, 37 deltagare återstod.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade i 30-60 minuter. Kvantitativ metod användes för att 

jämföra de olika distrikten. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes. Materialet överfördes ordagrant och analyserades med hjälp av 

datasystemet NVivo, som är ett system för analys av kvalitativa studier. 

Bortfall Bortfallet var fyra deltagare. 

Slutsats Studien visar att de flesta patienterna beskriver upplevelsen på akutmottagningen i negativa 

termer. Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade ett dåligt förhållningssätt och de saknade 

information. Patienter över 65 år var mer nöjda med omvårdnaden än de som var under 65 år. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval, bortfall och resultat är väl beskrivet. 



                                                                                                                                           BILAGA C 

 

 

Artikel 16 

 

Referens Wiman, E., Wikblad, K., & Idvall, E. (2007). Trauma patients' encounters with the team in the 

emergency department -- a qualitative study. International Journal Of Nursing Studies, 44(5), 

714-722. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.014 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska traumapatienters uppfattning av mötet med traumateamet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenografisk 

Urval 23 patienter med mindre skador, svensktalande och över 18 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade i 30-65 min. 

Dataanalys Beskrivande statistik har använts. Dataanalysen gjordes i fyra steg enligt fenomenografisk metod. 

Materialet återgavs ordagrant och analyserades.  

Bortfall Bortfallet är ej beskrivet. 

Slutsats I studien framkom det att kommunikation och information var viktigt för att patienterna skulle 

kunna känna sig trygga. Patienterna uppfattade det som positivt om de hade samma sjuksköterska 

under hela vistelsen. Patienterna ville att sjuksköterskan skulle vara flexibel och kunna känna av 

deras behov, såväl fysiska som psykiska. Under anamnesen var sjuksköterskans förhållningssätt 

formellt men efter genomförda undersökningar och provtagningar har sjuksköterskan en mer 

lättsam ton vilket gjorde att patienterna kände välbefinnande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

Urval och resultat är väl beskrivet. 
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