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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter och närstående som befinner sig på en akutmottagning har ofta gått 

igenom en första kritiska bedömning, där miljön kan vara rörig och patienterna ibland är svårt 

sjuka. Arbetsbelastningen på sjuksköterskan har de senaste åren ökat, med ett ökat 

patienttryck och högre krav på medicinsk-teknisk kompetens. Sjuksköterskan måste inneha 

kunskaper inom såväl omvårdnad som medicin, för att patienter och närstående ska uppleva 

den första kontakten som positiv. 

Syfte: Att beskriva patienters och närståendes upplevelser av omvårdnad på en 

akutmottagning.  

Metod: Författarna har gjort en litteraturöversikt där 14 vetenskapliga artiklar har studerats, 

analyserats och använts i resultatet. Åtta av artiklarna var kvalitativa, sex av dem var 

kvantitativa. Likheter mellan artiklarna eftersöktes och grupperades.  

Resultat: Sju teman identifierades. Dessa belyser patienters och närståendes upplevelser av 

bra och mindre bra möten på olika akutmottagningar. Sjuksköterskan ansågs medicinskt 

kompetent. Oförståelse för hur akutsjuksköterskans arbete såg ut, bristande tillgång till 

information om väntetider och önskan om att psykosociala behov tillgodosågs var 

återkommande aspekter som krävde förbättringar.  

Diskussion: Upplevelsen av omvårdnad diskuteras i relation till Travelbee’s teori som 

klarlägger mötet och kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, där även 

betydelsen av närstående belyses. Diskussion förs även ur ett sjuksköterskeperspektiv med 

förslag på hur sjuksköterskan kan agera för att bedriva god omvårdnad.  

Nyckelord: patient, närstående, omvårdnad, kommunikation, akutmottagning. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Patients and relatives at the emergency department often have gone through a 

first critical assessment, where the environment can be messy and the patients often are 

seriously ill. Recent years, the workload of the nurse has increased, with increased number of 

patients and demands on medical-technical skills. The nurse must possess skills in both 

nursing and medicine, for the first contact to be experienced as positive by patients and 

relatives.  

Aim: To describe patients’ and relatives experiences of care at an emergency department. 

Method: The authors have made a literature review in which 14 scientific papers have been 

studied, analyzed and used in the result. Eight of the articles are qualitative, and six of them 

are quantitative. Similarities between the articles were searched for and divided into groups. 

Result: Seven themes were identified. These highlight patients’ and relatives experiences of 

good and less good meetings at various emergency departments. The nurse was considered 

medical skilled. Lack of understanding how emergency nurses work looks, lack of access to 

information on waiting times and desire to psychosocial needs were recurring issues that 

required improvements.  

Discussion: The experience of care is discussed in relation to Travelbee’s theory that 

illustrates the meeting and the communication between the nurse and the patient, where the 

importance of relatives also is highlighted. Discussion is also brought from a nurse 

perspective with suggestions on how nurses can act to engage in good care.  

Keywords: patient, related, nursing care, communication, emergency department. 
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1. Inledning   

Som patienter har vi, framför allt inom primärvården, upplevt en sårbarhet och osäkerhet inför 

bland annat vad som ska hända, hur lång väntetiden kommer att bli och vilken sorts 

information som kommer att ges. Även personalens bemötande och ointresse för att ta reda på 

våra upplevelser av situationen har väckt starka känslor. Samtidigt är intresset för 

akutsjukvård stark hos oss båda, och tankar kring patientens upplevelse av omvårdnad i en 

akut miljö väcktes då nyheterna rapporterade om ett ökat tryck på Stockholms 

akutmottagningar. Även Dagens Nyheter tar upp detta och skriver att antalet besök har ökat 

med i snitt 20 % de senaste fem åren (Folcker Aschan, 2012). Då fler människor i Stockholm 

besöker akutmottagningarna anser vi att ämnet är viktigt att belysa. Därutöver utgör 

akutmottagningar en vårdform som karaktäriseras av snabba möten med fokus på den 

medicinska kroppen, och där vi som allmänsjuksköterskor kan komma att arbeta. Att belysa 

patienters och närståendes upplevelser kan hjälpa oss att som sjuksköterskor börja reflektera 

över vårt eget agerande.  

2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer patientens upplevelser av att befinna sig på en akutmottagning samt 

närståendes roll att beskrivas. Delar av sjuksköterskans kompetensbeskrivning och 

traumautbildning kommer att redogöras för. Vidare kommer arbetet och omhändertagandet av 

patienter på en akutmottagning att behandlas.   

Med närstående menas i denna studie de personer som har någon typ av relation till 

patienten, det vill säga förutom familj och släkt innefattas vänner, arbetskollegor eller annan 

person som patienten anser sig ha en relation med.  

2.1 Patienter och närstående i akuta situationer 

Plötslig livshotande skada eller sjukdom kan enligt Redley, Beanland och Botti (2003) 

innebära kris för både patienter och närstående, och hur de hanterar stressen varierar. Stressen 

är relaterad till patienters och närståendes rädsla för till exempel dödsfall och permanenta 

funktionsnedsättningar, samt att akutmottagningen utgör en obekant miljö med främmande 

personer som vårdare. Vidare menar Redley et al (2003) att en akutmottagning uppvisar unika 

utmaningar för alla inblandade parter. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att hjälpa patienter 

och närstående att hantera situationen för att minska risken för att utveckla symtom såsom 

posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 
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Ekwall, Gerdtz och Manias (2009) skriver att för patienter som besöker en akutmottagning 

spelar närstående en viktig roll i psykosocialt stöd. Vidare skriver författarna att närstående 

som följer med till akutmottagningen kan uppleva oro. Närståendes upplevelse av situationen 

och nivån av oro kan ha påverkan på patientens förmåga att hantera situationen, upplevelse av 

vården och nivå av tillfredställelse. Ekwall et al. skriver även att detta är ett område som ännu 

inte har studerats ordentligt. 

Bergh M Johanesson (2007) skriver att hur en människa reagerar och hanterar en oväntad 

händelse – psykisk påfrestning med eller utan kroppsskada - är beroende av personliga 

erfarenheter, sårbarhet och var i livet personen befinner sig. Även händelsens omfattning, 

tidsförlopp samt exponering för livshotande faktorer kan vara avgörande för den drabbades 

fortsatta bearbetning. 

2.2 Sjuksköterskans kompetens 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor anges att sjuksköterskans kompetens består av 

kunskaper inom såväl medicinsk vetenskap som humanvetenskap (Socialstyrelsen, 2005, s 

11). Vidare skriver Socialstyrelsen (2005, s. 10-12) att oavsett verksamhetsområde och 

vårdform styrs sjuksköterskans arbete av lagar, förordningar och riktlinjer. Arbetet ska 

dessutom grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en 

värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. Patientens autonomi, integritet och 

värdighet ska respekteras, och sjuksköterskan ska ta tillvara patientens och närståendes 

kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter 

och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt ge stöd och vägledning för 

ökad delaktighet i vården. Vidare ska sjuksköterskan förmedla information till patienter och 

närstående, och förvissa sig om att de har förstått den givna informationen. 

Sedan 1986 har sjuksköterskor som är intresserade av traumasjukvård möjlighet att gå 

Trauma Nurse Core Course, TNCC (Riksföreningen trauma). Syftet är att uppnå ett optimalt 

omhändertagande av traumapatienter. Sjuksköterskan lär sig att identifiera initiala problem 

och att snabbt åtgärda dem. Praktiska övningar i utbildningen utgörs av bland annat initialt 

omhändertagande av traumapatient, fria luftvägar, thoraxskador, men även psykosociala 

aspekter vid trauma uppmärksammas.  

2.3 Arbetet på en akutmottagning  

Enligt Säfwenberg (2008) minskade mellan åren 1970 och 2003 antalet dygnetruntöppna 

akutmottagningar i Sverige från 115 till 60. Samtidigt ökar antalet invånare till att idag vara 

mer än nio miljoner, och medellivslängden har ökat från 71,7 år till 78 år. Under dessa år har 
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det skett en utveckling av medicinsk teknik och möjlighet till behandling, till exempel genom 

datortomografi och förbättrad analys av bland annat venprov. Detta har omvandlat 

akutmottagningen från en slussenhet till en diagnostisk enhet där behandling kan påbörjas 

innan patienten läggs in på avdelning eller skickas hem. Säfwenberg menar att detta medför 

att arbetsbelastningen och förväntningarna på akutsjukvården har ökat.  

Vårdformer som till exempel akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar kan enligt 

flera författare (Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012; Wikström, 2007) innebära att 

sjuksköterskan måste sätta tekniska kunskaper framför patientens psykosociala behov, men 

detta innebär inte att psykosociala behov är av mindre vikt vid traumatiska händelser. 

Patientflödet är högt, flera saker sker på en gång och för en utomstående kan miljön upplevas 

som rörig. Samtidigt som ambulanslarmet går kan sjuksköterskan befinna sig på 

undersökningsrummet och sätta kateter, och tvingas ta emot muntlig rapport om en 

anländande patient. Mötet mellan patient och vårdpersonal är ofta kort och intensivt, och 

förutsägbarheten för vad som kan hända under ett arbetspass är låg. Den höga 

arbetsbelastningen kan tvinga sjuksköterskan att endast genomföra de nödvändigaste 

åtgärderna, då behovet av kontroll och överblick över patienterna är av största vikt. Att sitta 

ned och samtala med patienten är därför ofta en svårighet. Vidare skriver Merrill et al. (2012) 

att utföra tekniska livräddande åtgärder och att samtidigt tillgodose psykosociala behov är 

omvårdnadens konst. Då det finns många olika definitioner av omvårdnad, skriver Merrill et 

al. att åtgärderna som sjuksköterskan utför därför är bundna till hans/hennes personlighet och 

tidigare erfarenheter samt patienters och närståendes behov. 

2.3.1 Triage 

Arbetet med patienten inleds i triaget. Begreppet ”triage” betyder enligt Andersson, Omberg 

och Svedlund (2006) att sortera, och är en dynamisk process där en bedömning sker av 

patientens tillstånd. Sjuksköterskans beslut om patientens prioriteringsgrad grundar sig på 

patientens symtom, anamnes, allmäntillstånd och vitalparametrar. Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU (2010, s. 43), utgör detta ett underlag för hur länge patienten kan 

vänta på en läkarbedömning. På akutmottagningarna i Sverige används tre typer av 

triagesystem; två är svenskutvecklade och ökar i användning. Gemensamt för dessa är 

betoningen på teamet, där sjuksköterskans uppgift är att göra en snabb första bedömning 

(SBU, 2010, s. 49).  
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2.4 Omvårdnad vid ankomst med ambulans samt ”gående” patienter - 

triagering  

Lennquist (2007) skriver att ett traumateam kopplas in om patienten bedöms vara i behov av 

omedelbar läkarkontakt. Beroende på vilket sjukhus patienter inkommer till kan 

traumateamets utformning se olika ut, men läkare, sjuksköterska och undersköterska ingår 

alltid. Teamet leds av en läkare som samordnar och tar beslut om åtgärder utan att själv gripa 

in i vårdarbetet. Samtliga teammedlemmar har bestämda uppgifter och sjuksköterskans sköter 

provtagning, sätter infart och kopplar dropp. En annan sjuksköterska fungerar som 

ledningsansvarig i sin yrkeskategori och har hand om dokumentering, kommunikation och 

utdelning av resurser. Vidare skriver Lennquist (2007) att patienter som anländer med 

ambulans och vars tillstånd inte är kritiskt samt ”gående” patienter som söker sig till 

akutmottagningen på egen hand, läggs på en bår eller får sitta ned och vänta i väntrummet och 

hamnar därmed i triaget.  

När sjuksköterskan har gjort en första bedömning placeras patienten på en av 

akutmottagningens enheter beroende på sökorsak, i Sverige är det enligt Wikström (2007, s. 

12-37) vanligtvis tre enheter - ortoped, kirurg och medicin. Beroende på patientens berättelse, 

resultat av kontroller och läkarens undersökningar ordineras vidare undersökningar eller 

behandling, såsom röntgen, suturering, omläggning, provtagning, EKG och medicinering. Vid 

fortsatt vårdbehov skickas patienten till lämplig vårdenhet, till exempel vårdavdelning eller 

operation. Patienten skickas annars hem och får med sig information om eventuell remiss för 

återbesök eller planerad behandling.  

2.5 Bra och mindre bra möten i vården  

Dehghan Nayeri och Aghajani (2010) skriver att patienternas upplevelser av omvårdnad under 

de senaste åren har visat sig fungera som ett mätinstrument för kvaliteten på omvårdnaden. 

Anderson, Allan och Finucane (2001) skriver att individer eller organisationer som förser 

människor med olika tjänster och service, till exempel vården, kan förvänta sig att få 

klagomål. Människor är idag bättre medvetna om sina rättigheter och anmälningar samt 

klagomål på vårdens kvalité ökar. En rapport från Socialstyrelsen (2009, s. 83-85) redovisar 

ärenden och anmälningar som har kommit in till patientnämnderna runt om i Sverige, dock 

beskrivs inte närmre om det är en specifik vårdprofession detta gäller. Mellan åren 2000 och 

2007 ökade antalet anmälningar med 28 % och den största ökningen skedde inom området 

”bemötande, kommunikation och information”. Ovanstående aktualiserar frågan om hur 

patienter och deras närstående upplever omvårdnaden given av sjuksköterskan på en 
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akutmottagning, med tanke på den belastning som beskrivs av Säfwenberg (2008), Merril et al 

(2012) och Wikström (2007). 

3. Problemformulering 

Ibland blir livet inte som vi tänkt oss. Plötslig skada eller sjukdom kan för vem som helst 

innebära stress och rädsla inför framtiden. Akutmottagningen utgör en intensiv miljö, där 

sjuksköterskans fokus lätt hamnar på fysiska symtom. Samtidigt har det visat sig att antalet 

anmälningar mot sjukvårdspersonal ökar, vilket tyder på ett missnöje hos patienter och 

närstående. Mötet med sjuksköterskan är ofta den första erfarenhet patienter och närstående 

har av akutsjukvård, och det finns en stor risk att mötet kommer att färga den totala 

vårdupplevelsen samt leda till misstro mot sjukvården. Detta kan på sikt bland annat leda till 

sämre följsamhet hos patienten. Att finna svaret på vilka faktorer som är avgörande för en god 

omvårdnad är därmed av hög prioritet.   

4. Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva patienters och närståendes upplevelser av 

omvårdnad på en akutmottagning.  

Med omvårdnad menas i denna studie att utifrån ett patientperspektiv tillgodose basala 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov vid ohälsa och sjukdom samt att förebygga 

ohälsa. Att tillfredsställa basala behov innebär bland annat att hjälpa patienten att äta, få 

kontakt och tala med andra människor samt att undvika, uthärda och övervinna skada och 

lidande (Ternestedt & Norberg, 2009, s. 29). Hälsa innebär enligt WHO (2006) inte enbart 

frånvaro av sjukdom eller skada. Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Hälsa är enligt Wiklund (2003) kopplad till ett biologiskt arv, men 

också till sociala förhållanden och den fysiska miljön. Detta innebär att trots sjukdom eller 

skada kan patient uppleva hälsa, den är dock relaterad till en annan del än det direkt 

kroppsliga. Därför omfattar omvårdnad, i detta arbete, också att sjuksköterskan ger ett gott 

bemötande och bedriver god kommunikation med patienter och närstående.  

5. Teoretisk utgångspunkt 

I denna litteraturstudie har Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori använts som utgångspunkt för 

att belysa mötet och kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten (Travelbee, 

1971). Fokus riktas in på Travelbee’s människa-till-människa-förhållande och skapandet av 
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”rapport”. Travelbee’s teori är, trots dess ursprung från psykiatrisk vård, ett lämpligt val 

relaterat till ämnet. Kirkevold (2000, s. 146) skriver att teorin grundas i värderingar med lång 

tradition inom omvårdnad; att se patienten som en unik individ, uppmärksamma dennes 

upplevelse av situationen samt visa respekt och engagemang mot den sjuke. Omvårdnad på en 

akutmottagning handlar enligt oss om snabba möten där det ställs krav på sjuksköterskans 

förmåga att kommunicera och snabbt förstå patientens behov av vård. I detta ingår även att 

sjuksköterskan ska ge patienter och närstående vägledning då svåra beslut ska fattas. Detta 

gör teorin till en lämplig teoretisk utgångspunkt. Teorin kommer att användas för att diskutera 

det som framkommit i resultatet, samt lyfta fram hur sjuksköterskans omvårdnad av patienter 

och närstående i det korta vårdmötet kan främjas.  

Enligt Travelbee (1971, s. 119-120) kan sjuksköterskan öka sin medvetenhet om vikten av 

lyhördhet och öppenhet inför patientens upplevelse, för att på bästa sätt kunna stödja den akut 

sjuka patienten och dess närstående i det korta vårdmötet. Travelbee grundar sin teori på att 

relationen mellan sjuksköterska och patient endast kan existera mellan konkreta personer, 

istället för rollerna ”sjuksköterska” och ”patient”. Denna mellanmänskliga relation som hon 

benämner ”rapport”, är avslutningen på en process som genomgår fyra steg: 

- Ett första möte. Sjuksköterskan och patienten observerar och skapar sig en uppfattning 

om varandra, vilket skapar en grund i vårdrelationen. 

- Utveckling av identiteter. De båda uppmärksammar varandras individuella egenskaper, 

och ser på varandra som individer istället för de separata rollerna ”sjuksköterska” och 

”patient”. 

- Empati. Det skapas ett band mellan sjuksköterskan och patienten, som förstår 

innebörden av varandras tankar och känslor. Varandras unikhet är tydligare uppfattad 

och uppskattad (Travelbee, s. 130-136). 

- Sympati. Detta involverar känslor och är nära sammankopplat med medkänsla och 

förståelse inför lidande. Detta uttrycks i form av ansiktsuttryck, uppträdande och en 

önskan om att bry sig om den som lider (Travelbee, 1963 ). 

Travelbee (1963) skriver vidare att ”rapport” innehåller en samling av tankar och känslor; ett 

intresse för andra människor, empati, sympati och respekt. Processen innebär även att kunna 

översätta dessa känslor till att agera, det vill säga kommunicera verbalt och icke verbalt. 

Enligt Travelbee (1971, s. 95) innebär kommunikation en ömsesidig process där 

sjuksköterskan ger information och skapar mening och där patient och närstående söker hjälp. 

Det är genom det kommunikativa utbytet som sjuksköterskan förmedlar hur mycket hon bryr 

sig om patienten, ofta sker detta genom icke-verbal kommunikation. På samma sätt förmedlar 
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patienten tillbaka sin upplevelse av sjuksköterskan, och till vilken grad han eller hon uppfattar 

att sjuksköterskan är hjälpsam. En sjuksköterska som inte intresserar sig för patienten som en 

mänsklig individ, kommer att uppmärksammas av patienten som svarar därefter.  

Travelbee (1971, s. 93) menar att kommunikationen mellan patienten och vårdaren inte 

sker på en bestämd plats eller vid en bestämd tidpunkt. Det kommunikativa utbytet kan ske i 

form av tal, med hjälp av ansiktsuttryck och hållning samt i form av enbart närvaro. 

Sjuksköterskan måste därför vara lyhörd - dels genom att förstå att kommunikation äger rum, 

dels genom att förstå vad det är patienten förmedlar - för att kunna planera omvårdnaden. 

Kommunikation är med andra ord en process varigenom sjuksköterskan kan skapa ett 

förhållande, detta benämner Travelbee som människa-till-människa. Förhållandet bygger på 

levda erfarenheter mellan patient och vårdare och syftar till att patientens behov uppfylls av 

sjuksköterskan. Detta innebär även att sjuksköterskan kan stödja patienten och närstående 

samt hjälpa dem finna en mening i sjukdomen.  

Enligt Travelbee (1971, s. 97-98) måste sjuksköterskan lära känna den unika individen för 

att kunna hjälpa patienten att hantera den stress som sjukdom och lidande kan skapa. Vidare 

skriver Travelbee att om interaktionen mellan patient och sjuksköterska enbart sker då 

sjuksköterskan uppmärksammar patientens synliga symtom, finns ingen förutsättning för att 

relationen människa-till-människa ska kunna uppstå.  

6. Metod 
Nedan följer en beskrivning av hur resultatartiklar har sökts fram och bearbetats, enligt 

Fribergs (2012) riktlinjer.  

6.1 Design 

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt. Detta innebär enligt Friberg (2012a, s. 

133) att skapa en översikt av aktuellt kunskapsläge inom sjuksköterskans kompetensområde. 

Detta sker genom att ta del av befintlig forskning för att få en bild av vad som har studerats. 

6.2 Litteratursökning 

Sökningen efter relevant litteratur har huvudsakligen gjorts i Cinahl, sökningar har även gjorts 

i MedLine, Pubmed och Academic search premier. Sökningen utfördes i dessa då de 

innehåller ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar, samt utifrån tidigare erfarenheter av att 

söka i dessa databaser (se bilaga 2).  

Som huvudsökord användes nursing och nurs*. Genom att bara skriva in ordstammen av 

ett ord tillsammans med ett trunkeringstecken, som i detta fall nurs*, söker databasen de 
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artiklar som innehåller någon böjningsform av ordet (Östlundh, 2012, s. 68). Huvudsökorden 

har valts ut för att få träffar som innehåller omvårdnad. Andra sökord som använts är 

emergency department, encounter, satisfaction, trauma, perspective och perception. Dessa 

har sedan satts ihop med patient, family och relatives för att fånga artiklar som beskriver 

patienters och närståendes upplevelse. Alla nämnda sökord har sedan kombinerats i en mängd 

olika konstellationer tillsammans med AND. Endast sök-operatorn AND användes i 

sökningen, då syftet var att sätta ihop två eller flera ord sökord (Östlundh, 2012). Sökord som 

valts är ord som ansågs kunna ge träffar som svarade på syftet. Fler användbara sökord kunde 

hittas i artiklar vi sökte, med hjälp av nyckelord.  

Även sekundärsökning har gjorts i de olika databaserna. Östlundh (2012) skriver om 

sekundärsökning som en effektiv metod vid litteratursökning. Sekundärsökning innebär, i 

detta arbete, att granska artiklars referenslistor för att på den vägen se om det finns fler 

relevanta artiklar. Med hjälp av denna sökmetod hittades tre artiklar som användes i resultatet. 

6.3 Urval 

Sökningen har begränsats med hjälp av årtal och artiklar har sökts från år 2002 och framåt. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt vara vetenskapligt granskade. 

Begränsning gjordes även med hjälp av ålder, för att exkludera de artiklar som innehöll barn.  

Artiklarna skulle endast inkludera personer över 18 år samt vara utförda på någon form av 

akutmottagning. Artiklarnas fokus skulle vara på patienters och närståendes upplevelser av 

omvårdnad.  

Genom olika kombinationer av sökord samt begränsningarna som nämnts ovan har antalet 

träffar kunnat begränsas till cirka 100 träffar, innan titlarna börjades läsa. Efter läsning av 

sammanfattningar till de artiklar vars titlar var intressanta valdes 14 artiklar ut som var 

relevanta för syftet.  

6.5 Analys 

Friberg (2012b, s. 127-129) skriver att för att förstå innehåll och sammanhang måste 

artiklarna läsas flera gånger. Analysarbetet har till stor del utförts tillsammans. Artiklarna har 

först lästs var för sig, för att på så sätt förstå artiklarnas innehåll och sammanhang. När det 

sedan var dags för att finna likheter och skillnader i studiernas resultat gjordes detta 

tillsammans, för att få en så samstämmig och korrekt bild som möjligt. Sedan togs det som 

var relevant för syftet ut, överstrykningspennor användes för att enkelt markera relevant 

innehåll. Därefter diskuterades artiklarnas resultatinnehåll för att på så sätt ifrågasätta 

varandras analyser, och sju olika teman togs fram. Med hjälp av en whiteboardtavla var det 



 9 (34) 
 

 

lätt att få en översikt av teman, och innehållet i artiklarna placerades ut under passande rubrik. 

Viktigt var att förstå delarna i sitt sammanhang, för att sedan kunna skapa ett nytt 

sammanhang. Dahlborg-Lyckhage (2012, s. 168-169) skriver att under analysarbetet vandrar 

författaren mellan texten och de nya abstraktionerna för att på så sätt försäkra sig om att data 

är riktig. Detta är en dynamisk process och kan medföra att författaren ett flertal gånger måste 

gå tillbaka till de ursprungliga texterna för att pröva sin beskrivning. Resultatet lades åt sidan i 

några dagar för att sedan ännu en gång gå igenom teman, innehåll och revidering.  

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Analys av insamlat material ska i största möjliga mån bedömas objektivt och avsikten var inte 

att sned vrida artiklarnas innehåll. Avsikten var inte heller att plagiera annan text och/eller 

andra författare. Då subjektiva tankar och åsikter om ämnet finns, togs stor hänsyn till att 

förförståelse och/eller tidigare erfarenheter kunde påverka i skrivandet. En medvetenhet fanns 

om risken för språkliga missförstånd och avsikten var att översätta artiklarnas innehåll 

korrekt.  De artiklar som ligger till grund för resultatet har blivit godkända av respektive 

sjukhus etikkommitté och följer forskningsetiska regler.   

7. Resultat  
I resultatet har sju teman kunnat urskiljas. Dessa gestaltar patienters och närståendes 

förväntningar och upplevelser av arbetet på en akutmottagning, relationen med 

sjuksköterskan, upplevelsen av dennes kompetens samt patienters och närståendes önskan om 

att bli sedda och delaktiga i vården. För att göra resultatet tydligare illustreras de sju olika 

temana i nedanstående figur. 
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Figur 1. Översikt över teman 

7.1 Att inte förstå hur arbetet fungerar 

Gemensamt för studierna var patienters och närståendes okunskap om hur sjuksköterskans 

arbete såg ut. Enligt Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011) upplevde patienter som kom till 

akutmottagningen att de var akut sjuka, vilket kunde skilja sig från sjuksköterskans 

bedömning. I en kvantitativ studie av Ekwall, Gerdtz och Manias (2008) framkommer även 

att närståendes uppfattning av patientens tillstånd skiljde sig från sjuksköterskan. Närstående 

upplevde oftare patienten som akut sjuk. För de närstående som följde med en patient med en 

hög prioriteringskategori var sannolikheten att bli tillfredställd större, än de närstående som 

följde med en patient som fått en låg prioriteringskategori. Vidare skriver Elmqvist et al. 

(2011) att patienterna i deras studie upplevde att de lämnade ut sin kropp till personalen och 

därmed tappade kontrollen. Upplevelsen av att lämna ut sin kropp bekräftas även i studien 

gjord av Wiman, Wikblad och Idwall (2007) som skriver att när det klarställts att patienten 

inte var livshotande sjuk, övergick det kroppsliga omhändertagandet till ensamhet och väntan. 

Patienten satt med obesvarade frågor och en känsla av att vara oviktig och övergiven. Enligt 

Frank, Asp och Dahlberg (2009) anpassade sig patienterna till vårdkulturen genom att tyst 

sitta ned i väntrummet samtidigt som de hoppades på att de skulle uppmärksammas. De 

upplevde att slumpen avgjorde när de fick vård, och att detta berodde på antalet patienter, tid 

och vilken prioritet de hade. Liknande resultat kan hittas i studien av Möller, Fridlund och 

Göransson (2010) som fann att patienterna upplevde rädsla för att glömmas bort då de blev 

lämnade ensamma i väntrummet utan någon kontakt med personalen.  

I två studier (Möller et al. 2010; Elmqvist et al. 2011) skriver författarna att patienter som 

ankom till akutmottagningen med remiss, eller som hade haft kontakt med sjukvården innan 

besöket, förväntade sig att personalen var förberedd på deras ankomst. Personalen i sin tur 

förväntade sig att patienten visste hur arbetet på en akutmottagning gick till. Oförenliga 

förväntningar skapades då patienten inte visste detta, och osäkerheten hos sjuksköterskan och 

patienten försvårade vårdrelationen. Möller et al fann även att patienten inte förstod syftet 

med mötet i triaget, och att patienten inte förstod hur arbetet gick till. Trots detta accepterade 

de prioriteringsordningen och förstod att de mest sjuka patienterna fick vård först. 

Enligt Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003a) upplevde patienterna att närstående 

förväntades utföra omvårdnad och övervaka allmäntillstånd, och att sjuksköterskan antog en 

passiv roll. Patienter och närstående uppfattade detta som att sjuksköterskan var läkarens 

assistent, och att hans/hennes passiva roll innebar inväntande av läkarens instruktioner. 
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I två studier (Nyström et al. 2003a; Elmqvist et al. 2011; Nyström, Nydén & Petersson, 

2003b) skriver författarna om organisationen på akutmottagningen. Patienter och närstående 

upplevde att de flyttades runt från rum till rum och hela tiden mötte ny vårdpersonal. Detta 

upplevdes som förvirrande och varken patienter eller närstående visste vem som var ansvarig. 

Patienter och närstående upplevde att det inte skedde någon kommunikation och motstridiga 

förväntningar uppstod. Patienternas behov av kontinuitet bekräftas av Möller et al. (2010), 

som skriver att patienterna värdesatte kontinuitet hos vårdpersonalen högt. 

7.2 Att vänta och få information  

Både kvalitativa och kvantitativa studier visar på patienters och närståendes behov av 

information. Enligt en enkätstudie gjord av Topacoglu et al. (2004) i Turkiet var 88 % av 

patienterna nöjda med den information de fick under sitt besök på akutmottagningen, och 

detta påverkade hur de skattade sin tillfredställelse på hela besöket. Författarna fann även att 

kort eller mycket kort väntetid inte påverkade patienternas tillfredsställelse, vilket däremot 

lång eller mycket lång väntetid gjorde. Det vill säga patienter som fick vård inom tio minuter 

var inte mer nöjda än de patienter som fick vänta något längre. I en kvantitativ studie av 

Ekwall et al. (2008) framkommer att den aktuella väntetiden inte heller var avgörande för 

närstående. Det vill säga närstående som följde med patienter som fått en högre prioritering, 

kategori tre, var mer tillfredställda än de närstående som följt med patienter som fått en lägre 

prioritering, kategori fyra. Detta trots att den aktuella väntetiden inte skiljde sig avsevärt 

mellan de två olika grupperna.   

En annan enkätstudie gjord i Sverige av Göransson och von Rosen (2010), som studerade 

patienters upplevelse av mötet på en akutmottagning, visade att 76 % av patienterna önskade 

information om sitt medicinska tillstånd. Av dessa uppgav 56 % att de fick information som 

de var helt eller delvis tillfredställda med. I samma studie blev en tredjedel av patienterna 

informerade om väntetider. Av dem blev 22 % informerade om att väntetiden var beroende av 

triage-kategori. Behovet av ytterligare information om väntetider bekräftas i enkätstudien av 

Muntlin, Gunningsberg och Carlsson (2006) som i sin studie skriver att 34 procent av de 

tillfrågade patienterna inte förstod anledningen till väntan.  

Gemensamt för två kvalitativa studier (Elmqvist et al. 2011; Clukey, Hayes, Merrill & 

Curtis, 2009) var att både patienter och närstående önskade fortlöpande information om vad 

som skulle ske, hur, varför och när det skulle ske samt hur länge de förväntades vänta. 

Information de saknade handlade främst om väntetider, vilket gav patienter och närstående en 

känsla av bristande kontroll. Vidare skriver Elmqvist et al (2011) att närstående inte 
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uppfattade väntetiden som det väsentliga, utan ovetskapen om hur länge de förväntades vänta. 

Möller et al. (2010) fann däremot att inte alla patienter önskade information om väntetider, 

utan upplevde det som meningslöst. En del patienter uppskattade att de inte kände till sin 

triage-kategori, eftersom det hade varit ännu jobbigare att vänta om de hade vetat att de hade 

låg prioritering. 

7.3 Att möta kompetent personal 

Såväl patienter som närstående upplevde att sjuksköterskan var medicinskt kunnig, men de 

upplevde att ett holistiskt perspektiv saknades. Göransson och von Rosens (2010) enkätstudie 

visade att 97,8 % av patienterna ansåg att sjuksköterskan var kompetent och något färre, 87,7 

%, hade förtroende för sjuksköterskan. Även en studie gjord i Hongkong av Nga Han Chan 

och Chau (2005), där patienterna på akutmottagningen besvarade en enkät där 

sjuksköterskans kompetens rangordnades, visar att majoriteten av de tillfrågade patienterna 

upplevde sjuksköterskan som skicklig. I enkätstudien av Ekwall et al. (2008) som riktade sig 

till närstående var drygt 71 % nöjda med besöket på akutmottagningen och sjuksköterskans 

skicklighet rankades högst.  

Flera av de kvalitativa studierna (Elmqvist et al. 2011; Möller et al. 2010; Nyström et al. 

2003a; Wiman et al. 2007; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005) beskriver att 

patienter och närstående kände sig trygga vid ankomst till akutmottagningen. De upplevde 

personalen som medicinskt kompetent och att de hade tillfredställande kunskaper om den 

biologiska kroppen. Kroppen undersöktes ordentligt och handläggningen var snabb, vilket 

patienter och närstående ansåg som god omvårdnad. Närstående i sin tur upplevde en lättnad 

vid ankomst till akuten, men en känsla av osäkerhet infann sig då vårdpersonalen arbetade 

långsamt, vilket gav intrycket av att de inte visste hur de skulle göra.  

Clukey et al. (2009) skriver att ett direkt omhändertagande av patienten förväntades av 

närstående. De upplevde sjuksköterskans kompetens som en trygghet och ansåg att detta var 

en viktig del i omvårdnaden av patienten. Att däremot inte vara påläst om patienten och 

upprepade gånger ställa samma fråga uppfattades av närstående som icke god omvårdnad. En 

kvantitativ studie av Redley, LeVasseur, Peters och Bethune (2003) som undersökte vilka 

behov närstående upplevde och hur dessa tillgodosågs, visade att få reda på förväntad prognos 

rankades högt. Även försäkran om att bästa möjliga vård gavs, att få ärliga svar på frågor och 

att språket var anpassat till ickemedicinska termer var viktiga för behov hos närstående.  

I en kvalitativ studie av Weslien, Nilstun, Lundqvist och Fridlund (2005) intervjuades 17 

närstående som var med patienten från det akuta insjuknandet till utskrivning från 
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akutmottagningen. Där framgår att närstående kände sig övergivna när ingen personal höll 

dem sällskap. De upplevde även osäkerhet när ingen förklaring gavs till aktuell medicinering 

eller behandling. Flera av studiedeltagande hade anhöriga som inte överlevde och önskade att 

de hade blivit förberedda på att möta den avlidna. Närstående uppskattade att vårdpersonalen 

framförde sina kondoleanser och omfamnade dem, vilket minskade stressen och känslan av 

ensamhet.  

I studien av Clukey et al. (2009) framgår att närstående prioriterade omvårdnad av 

patienten högre än sina egna behov. Trots detta var det viktigt att sjuksköterskan var lyhörd 

inför närståendes egna behov och gav dem uppmärksamhet. Att sjuksköterskan 

uppmärksammade behov, genom att exempelvis erbjuda enkla saker som en filt eller en 

tandborste, ansåg närstående vara ett betydelsefullt tecken på god kompetens inom 

omvårdnad. Även i studien av Redley et al. (2003) framgår att patientens komfort var det 

viktigaste för närstående. För närstående var det även viktigt att ha tillgång till telefon i eller i 

närheten av väntrummet, samt närhet till toalett, mat och vatten.  

I studien av Weslien et al. (2005) uppskattade familjerna att personalen försökte möta 

deras behov. Personalen erbjöd något att dricka, la sin hand på dem, medan de som ville vara 

ifred respekterades. Liknande resultat kan hittas i studien av Wiman et al. (2007) som skriver 

att patienterna upplevde personalen som kompetent när de genuint intresserade sig för 

patienten och erbjöd mat och dryck.  

7.4 Att känna sig delaktig i vården 

Patienter i flera av studierna upplevde att de inte kände sig delaktiga i vården. Frank et al. 

(2009) skriver att patienterna ibland upplevde att de var tvungna att kämpa för att bli 

involverade i sin egen vård. De kände sig obetydliga och undanskymda, och att de inte hade 

den kontakt de önskade med vårdpersonalen. Patienterna upplevde vårdsituationen som en 

maktkamp, där de själva befann sig i underläge. Detta kom till uttryck i svårigheterna att 

skapa en dialog med personalen, där patienterna antingen upplevde att personalen var stressad 

och inte hade tid eller inte var intresserade. När kommunikation sedan uppstod, var det 

personalen som avgjorde villkoren för hur mycket patienten involverades. Personalen 

bestämde vilken information som skulle ges till patienten, utan att fråga denne vad han/hon 

ville veta. Vidare visade Frank et al. på att patienterna kände sig delaktiga när de gavs 

information om vad som skulle ske och som var relevant för omständigheterna. Patienterna 

kände sig respekterade, gavs individuell vård och upplevde sig inte som objekt. 
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Elmqvist et al. (2011) fann i sin studie att patienterna kände sig trygga med att bli 

behandlade för sina åkommor, men de kände sig osäkra när tankar och känslor inte 

uppmärksammades. På grund av tidsbrist tog vårdpersonalen beslut över patientens huvud, 

vilket medförde att patienterna upplevde sig vara utanför sin egen kropp och oförmögna att 

delta i vården.  

Resultatet i studien av Wiman et al. (2007) visade olika aspekter av patientens upplevelse 

av att involveras i vården. En av dessa benämns empatisk involvering, och innebar för 

patienten att sjuksköterskan visade genuint engagemang, exempelvis genom att ta kontakt 

med anhöriga och uppmuntra patienten till att delta i vårdmötet. Vidare visade författarna att 

patienter beskrev sjuksköterskans instrumentella beteende, som innebar att fokus låg på att 

bedöma patientens fysiska tillstånd. Patienterna upplevde att de endast fick information om 

vilka procedurer som skulle ske, varefter sjuksköterskan drog sig tillbaka och patienterna 

lämnades ensamma. Patienterna uppskattade personalens kunnande om fysiologi och medicin, 

men de upplevde inte att de involverades i vården. 

7.5 Att vilja bli sedd 

Både kvantitativa och kvalitativa studier pekar på behovet av att bli sedd och att psykosociala 

behov uppmärksammas. I den kvantitativa studien av Nga Han Chan och Chau (2005) var 

patienterna minst nöjda med sjuksköterskans försök att engagera sig i deras smärta, rädsla och 

oro samt att sjuksköterskan tog sig tid att möta deras behov. Patienterna upplevde 

sjuksköterskan som allt för stressad för att hon skulle hinna prata med dem. Muntlin et al. 

(2006) skriver att 26 % av patienterna i enkäten upplevde att sjuksköterskor och 

undersköterskor inte visade något intresse för deras livssituation. Detta var en aspekt som 

patienterna i studien upplevde att det togs minst hänsyn till. Göransson och von Rosen (2010) 

skriver i sin enkätstudie att 94,8 % av patienterna upplevde att sjuksköterskan helt eller delvis 

lyssnade och tog deras klagomål på allvar. Av de patienter som hade ett behov av att prata 

med sjuksköterskan om sin ångest, upplevde 85,7 % att de helt eller delvis fick möjlighet att 

göra det. 

Flera kvalitativa studier (Frank et al. 2009; Möller et al. 2010; Nyström et al. 2003a) visade 

att patienterna upplevde att sjuksköterskan endast tog hänsyn till patientens fysiska behov, 

och att det inte gjordes något försök att förstå psykiska eller existentiella behov. Fokus låg på 

medicinska aspekter istället för patienten som individ, och patienterna önskade att 

sjuksköterskan hade frågat dem om deras psykiska behov. Vidare skriver Frank et al (2009) 

att patienterna inte upplevde sig sedda när de berättade om sitt tillstånd eller bad om mer 
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information om medicinering och behandling, istället möttes de av en avvisande inställning 

från sjuksköterskorna.  

Patienterna som deltog i studien av Möller et al. (2010) kände sig inte välkomna på 

mottagningen, då de upplevde att triage-sjuksköterskan ansåg att det var många patienter på 

akutmottagningen och att patientens problem var ett fall för primärvården. Samtidigt upplevde 

andra patienter att personalen var öppen och visade hänsyn, vilket upplevdes som värdefullt. 

Sjuksköterskan var lugn, försiktig och erbjöd patienten god komfort.  

Enligt deltagarna i studien av Clukey et al. (2009) var det viktigt att sjuksköterskan tog sig 

tid och lärde känna patient och närstående för att skapa en positiv upplevelse av 

omvårdnaden. Närstående uttryckte att sjuksköterskan skulle vara lyhörd inför patientens 

behov, skapa god komfort och smärtlindra. Sjuksköterskor som föreföll vara stressade och 

upptagna samt inte såg de närstående upplevdes som att de inte brydde sig, och tvärt 

avbrytande och likgiltighet uppfattades som att sjuksköterskan inte ville vara där. Detta 

medförde att närstående kände sig bittra när de bad om hjälp och upplevde sjuksköterskan 

som belastad. 

I studien av Weslien et al. (2005) framkom att närstående upplevde att personalen var 

lyhörd. Personalen gav information och lyssnade under hela sjukhusvistelsen, även 

möjligheten att kontakta sjukhuset efter vistelsen uppskattades.  

7.6 Att känna sig som en besvärlig patient 

Det framgick i flera studier att det var vanligt att patienter och närstående inte vågade ställa 

frågor till sjuksköterskan, då de var rädda för att ta upp sjuksköterskans tid (Göransson & von 

Rosen, 2009; Möller et al. 2010; Nyström et al. 2003a). Patienterna ville inte klaga på vården 

de blivit givna, eftersom de var rädda för att bli ifrågasatta. Enligt Göransson och von Rosen’s 

(2009) kvantitativa studie framkom att en av patienterna var rädd för att be sjuksköterskan om 

ytterligare information, orsaken var oro för att störa. I en intervjustudie av Elmqvist et al. 

(2011) gjorde tidsbristen att patienterna inte ville berätta för vårdpersonalen om sina 

funderingar. Patienterna antog istället en ödmjuk inställning, accepterade situationen och var 

tacksamma för den vård de fick. Även Nyström et al (2003a) fann att många patienter tvekade 

inför att be om hjälp, då de upplevde sjuksköterskan som stressad samt att de var orsaken till 

sjuksköterskans arbetssituation. Patienterna väntade därför med att be om sjuksköterskans 

uppmärksamhet i syfte att vara en ”bra” patient. De ville inte heller riskera att bli illa 

behandlade av sjuksköterskan och därmed äventyra sin integritet. Patienter som klagade 

skämdes, då de hade sjuksköterskans arbetsbörda i tankarna. De menade att sjuksköterskorna 
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hade många patienter att ta hand om, som dessutom kanske var i större behov av hjälp än de 

själva.  

7.7 Närstående som stöd för patienten 

Nyström et al. (2003a) skriver att patienter som tidigare hade befunnit sig på en 

akutmottagning var väl medvetna om vikten av att ta med sig närstående då de annars hade 

spenderat den långa väntetiden i ensamhet. Redley et al. (2003) och Weslien et al. (2005) har i 

sina studier visat att få se och vara nära patienten var bland det viktigaste för närstående.  

Vidare skriver Weslien et al. att närstående som närvarade på akutrummet uppskattade inte att 

separeras från patienten, och ville få valmöjligheten att antingen få vara med på rummet eller 

vänta utanför. Nyström et al. (2003b) fann att närstående fungerade som ”sjuksköterskor” för 

en patient som var mindre akut sjuk. Närstående övervakade patienternas allmäntillstånd och 

letade efter sjuksköterskan när inget hade hänt efter flera timmars väntan utan kontakt med 

sjuksköterskan. Likväl fann Elmqvist et al. (2011) närståendes betydande funktion, då 

närstående efter lång väntan hjälpte patienten skaffa personalens uppmärksamhet för att ta 

reda på hur länge de förväntades vänta. 

Resultatet i studien av Frank et al. (2009) visade att närstående var ett viktigt stöd för 

patienterna i kampen för att bli delaktig i vården. Vid de tillfällen då patienten var oförmögen 

att själv söka hjälp, kunde närstående hjälpa till att fånga personalens uppmärksamhet.  

8. Diskussion 

Diskussionen kommer att bestå av två delar; en metoddiskussion följt av en 

resultatdiskussion. Som utgångspunkt i resultatdiskussionen kommer Joyce Travelbee’s 

omvårdnadsteori att användas. 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2012a, s. 133) kan studier av både kvantitativ och kvalitativ art användas i en 

litteraturöversikt. Viktigt är att vara medveten om att kvalitativa och kvantitativa studier mäter 

olika saker (Polit & Beck, 2006, s 15-16). I denna litteraturöversikt har de kvalitativa 

artiklarna varit ett underlag för att identifiera teman, men artiklar av kvantitativ ansats 

förekommer. Kvalitativa artiklar har varit mest önskvärda då syftet har varit att belysa 

patienters och närståendes upplevelser, som är en subjektiv faktor och därför svår att mäta. 

Alla de artiklar som har valts svarar mot syftet, såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. 

Vi anser att de kvantitativa artiklarna har beskrivit upplevelser, dock från ett annat perspektiv 

än vad de kvalitativa artiklarna har bidragit med. Då enkäter användes i de kvantitativa 
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artiklarna gavs deltagarnas ett begränsat svarsutrymme, eftersom kvantitativa artiklar enbart 

kan påvisa förekomsten av ett fenomen men inte dess innebörd. Resultatet kan därför ha 

begränsats något. Enligt Segesten (2012, s. 111) är det möjligt att genom mätningar och 

jämförelser bestämma om en vårdhandling är bättre än någon annan, vilket kvantitativa 

artiklar syftar till. Den identifierade vetenskapliga kunskapen översätts sedan till praktisk 

användbar kunskap. Vi anser att de kvantitativa artiklarna ger sjuksköterskan en uppfattning 

om vilken vårdhandling som bäst uppfyller patienters och närståendes behov.   

Enligt Friberg (2012b, s. 121) kan kvalitativa artiklar bidra till en ökad förståelse för en 

upplevelse och hur behov kan mötas. Risken är dock att kunskapsunderlaget kan bli så 

omfattande att det kan bli svårt att urskilja det specifika i artiklarnas resultat, som författaren 

uttrycker det ’att inte se skogen för alla träd’. De två formerna av studier anser vi kompletterar 

varandra, då de kvantitativa studierna visar på förekomsten av upplevelsen samt att de 

kvalitativa studierna beskriver innebörden av upplevelsen. 

En av artiklarna som används är från Turkiet, och referering till denna sker vid ett tillfälle. 

En svaghet kan vara att artikeln härstammar från en annan kultur än vår västerländska, och att 

dess resultat är influerat av annorlunda levnadsförhållanden. Trots detta gjordes valet att 

inkludera artikeln. Dess syfte, att identifiera faktorer som påverkar patienters tillfredställelse 

på en akutmottagning, motsvarar vårt syfte och bidrar därmed med högst relevant innehåll. 

Svarsfrekvensen var även hög, mer än 1000 patienter deltog i studien, vilket gör resultatet mer 

allmängiltigt. Artikelns resultat bekräftades vidare av en australiensk studie.  

Artiklarna till denna studie söktes från år 2002 och framåt. Till en början gjordes en 

avgränsning mellan åren 2005 och 2012, men då studierna antingen befann sig på 

intensivvårdsavdelning eller var allt för specifikt inriktade (exempelvis mot upplevelse av 

ångest) togs beslutet att göra en utvidgad sökning från år 2002. Efter granskning av de valda 

artiklarna hittades flera likheter, oavsett årtal, i deltagarnas svar, då det gällde omvårdnaden 

på de olika akutmottagningarna.  

Närståendeperspektivet inkluderades med anledning av att patienter ofta har med sig en 

eller flera närstående vid besök på akutmottagningen. Trots att närstående inte är akut sjuka 

delar de ofta den oro och behovet av information som patienterna upplever. Vi anser att det 

därför är av lika stor vikt att belysa både patienters och närståendes upplevelser. Vid 

artikelsökningen uppmärksammades vi på det tunna material som idag finns om närståendes 

upplevelser, antalet artiklar med detta perspektiv blev därför något färre och utgör en svaghet 

i studien.  
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I sex av artiklarna har övervägande del av deltagarna utgjorts av kvinnor, och i ett par av 

artiklarna bestod nästan enbart respondenterna av kvinnor. Resultatet kan därför ha 

snedvridits något, då män och kvinnor kan uppleva omvårdnad på olika sätt.  

Majoriteten av de valda artiklarna är gjorda i Sverige. Då kulturella skillnader inte finns 

beskrivna i dessa studier blir resultatet fokuserad främst på Sverige och därmed svår att 

applicera på andra delar av världen. Att bättre förstå hur patienter och närstående upplever 

den svenska akutmottagningen kan vara värdefullt för oss, i syfte att utveckla omvårdnaden 

och tillfredsställelsen hos patient och närstående. Resultatet i de svenska studierna fick stöd 

från de studier som utförts i andra länder och liknande fynd återfanns i samtliga artiklar.  

I analysen är det viktigt att kunna förhålla sig till den sanning som har skapats (Dahlborg- 

Lyckhage, 2012, s. 169). Att vara medveten om den egna förförståelsen och att denna kan 

påverka analysen av resultatet är viktigt. Samtliga artiklar har översatts från engelska, vilket 

innebär en viss risk för missförstånd och feltolkning. Lexikon har använts då begrepp har varit 

svårbegripliga. 

8.2 Resultatdiskussion 

Endast delar av resultatet som handlar om sjuksköterskans kompetens, patienters och 

närståendes behov av information samt närståendes stöd för patienten kommer att diskuteras 

utifrån Travelbee’s teori. Ett resonemang förs hur sjuksköterskan kan agera för att bedriva 

god omvårdnad relaterad till de upplevelser som framkommit i vårt resultat.  

8.2.1 Att möta kompetent personal  

Vårt resultat visar att patienter och närstående upplevde att sjuksköterskan inte 

uppmärksammade psykiska behov i den utsträckning som önskades, och detta ansågs inte som 

god omvårdnad. Till god omvårdnad hörde däremot att sjuksköterskan svarade ärligt på frågor 

med ett anpassat språk utan medicinska termer. Detta bekräftas av Merrill, Hayes, Clukey och 

Curtis (2012), som i sin studie fann att patienterna värdesatte ett bemötande som utstrålade 

tålamod och att sjuksköterskan uppmärksammade individuella behov. Att sjuksköterskorna 

hade ett bristande holistiskt perspektiv kan enligt Nyström (2002) ha sin grund i otillräcklig 

kunskap om omvårdnad, som kan vara en följd av att omvårdnadsåtgärder upplevs som 

diffusa. Utan uppdatering och utbildning kring utvecklingen av omvårdnadsprofessionen 

involveras sjuksköterskan allt mer i ett medicinskt fokus, och influeras av den höga status som 

medicinvetenskapen präglas av. Detta leder vidare till att medicinska uppgifter värderas 

högre. Vi tror att det innebär att sjuksköterskan som möter akut sjuka patienter, regelbundet 

bör reflektera över det egna förhållningssättet mot patienten. Kroppsspråk, tonläge och var 
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uppmärksamheten riktas – mot patienten eller apparaterna – är värt att fundera över. Samtidigt 

krävs av sjuksköterskan ett intresse för att bedriva omvårdnad. Att sätta infart må vara 

spännande, men en vidare reflektion om att arbetet inte enbart består av tekniska skickligheter 

bör uppmärksamma sjuksköterskan på vikten av ett holistiskt perspektiv.  

Merrill et al. (2012) betonar även vikten av sjuksköterskans medicinska kompetens, att 

medicinering och behandling hanteras korrekt. I vårt resultat framkom att både patienter och 

närstående ansåg att sjuksköterskans medicinska kompetens var av stor vikt för upplevelsen 

av god omvårdnad. Patient och närstående upplevde en trygghet vid ankomst till 

akutmottagningen när sjuksköterskan visade sin medicinska kompetens. Trots detta visar 

resultatet att patienterna upplevde att sjuksköterskan la för stort fokus på medicin-tekniska 

uppgifter. Både patienter och närstående efterfrågade en större kontakt med sjuksköterskan 

och inte enbart vid utförandet av olika undersökningar. Behovet av att få kontakt med 

sjuksköterskan kan kopplas till vad Travelbee (1963) kallar ”rapport”, den mellanmänskliga 

relation som utvecklas i mötet mellan sjuksköterska, patient och/eller närstående. Vi anser att 

sjuksköterskorna inte utvecklade ”rapport” med patienterna och närstående, då 

sjuksköterskorna på grund av sitt medicinska fokus inte uppmärksammade patienter och 

närstående som unika individer med individuella behov. För att sjuksköterskan närmare ska 

kunna utveckla ”rapport” krävs en förståelse för patienters och närståendes tankar och det 

lidande som kan upplevas under vistelse på en akutmottagning. 

Kompetens behöver dock inte enbart innebära sjuksköterskans medicinska kunnande, utan 

som framkom i vårt resultat ansågs sjuksköterskan som kompetent då han/hon genuint 

engagerade sig. Patientens uppskattning av sjuksköterskans kompetens går att härleda till 

Travelbee’s teori (1963). Enligt Travelbee har patienten flera förväntningar på sjuksköterskan. 

Teknisk kompetens och att vara vetenskapligt påläst är något de tar för givet att 

sjuksköterskan behärskar. En patient som är rädd eller har ångest kommer däremot inte ha 

teknisk skicklighet i tankarna, utan hur sjuksköterskan relaterar till patienten. Vi menar att det 

därför är av största vikt att sjuksköterskan kombinerar sina medicinska kunskaper med 

medvetenhet om och lyhördhet för patienters och närståendes behov, i syfte att individuella 

behov uppmärksammas. 

Vidare menar Travelbee (1963) att det i en del situationer skapas en relation som enbart 

möter sjuksköterskans behov. Travelbee kallar detta för en typ av byteshandel, där 

sjuksköterskan enbart hjälper patienten i syfte att känna deras tacksamhet. I vårt resultat 

framkom att i de fall patienten inte var livshotande sjuk utan stora medicinska behov, 

lämnades patienten ofta ensam utan synlig kontakt med sjuksköterskan i väntan på ytterligare 
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undersökningar. Nyström (2002) skriver att i de fall då sjuksköterskan inte upplevde att 

patienten visade uppskattning och tacksamhet lämnades patienten oftare ensam i väntan på 

läkaren. Sjuksköterskorna i studien fokuserade på medicinska åtgärder istället för patienten 

som person, och sjuksköterskorna upplevde omvårdnad som icke givande. Sjuksköterskorna 

menade att omvårdnadskunskapen kommer från hjärtat, och att den medicinvetenskapliga 

kunskapen härstammar från hjärnan. Kunskap inom omvårdnad ansågs därmed inte innebära 

professionell kompetens och sjuksköterskan upplevde att hon inte fick något tillbaka. Vidare 

upplevde sjuksköterskorna att det var mer stimulerande att delta i en akut situation då 

medicinsk kompetens kom till användning i högre grad än vid situationer då patienterna var 

mindre sjuka och istället hade ett behov av basal omvårdnad.  

Upplevelsen av att omvårdnad inte var lika stimulerande som medicinsk kunskap kan 

återkopplas till vårt resultat. Detta visade sig genom att sjuksköterskorna inte längre 

uppmärksammade och tog kontakt med patienten när det hade klarställts att patienten inte var 

i behov av omedelbar vård. Sjuksköterskan tillgodosåg medicinska behov, och lämnade 

därefter patienterna till att vänta i ensamhet.  

Travelbee menar samtidigt att sjuksköterskan har ett behov av att känna sig uppskattad – 

vilket är mänskligt – men det är inte ”rapport”. För ”rapport” krävs ett annat motiv än att 

uppleva patientens uppskattning. Enligt Travelbee (1963) leder ”rapport” till att 

sjuksköterskan kan öka sin medvetenhet om patienters och närståendes lidande. Denna 

lyhördhet gestaltade sig i vårt resultat då sjuksköterskan försökte möta patienters och 

närståendes fysiska och psykiska behov. Deras uppskattning visade sig dels när 

sjuksköterskan snabbt tog hand om patienten, dels när sjuksköterskan erbjöd dryck eller en 

famn när sorgen var tung.  

8.2.2 Att vänta och få information 

Vårt resultat visar att hur nöjda patienter och närstående var med informationen de fått, 

påverkade hur de uppskattade sin tillfredställelse på hela besöket. Det framkom även att 

behovet av ytterligare information om främst väntetider och anledningen till den aktuella 

väntan var av stor betydelse för hur omvårdnaden upplevdes.  I en studie av Anderson et al. 

(2001) studerades 1267 klagomål från patienter och närstående som haft kontakt med någon 

av sjukhusets avdelningar eller mottagningar, inklusive akutmottagningen. Klagomålen 

samlades in under en 30-månaders period. Den största delen av anmälningarna stod för 

bristfällig kommunikation mellan patient, närstående och sjuksköterska, i detta ingick att 

sjuksköterskan gav otillräckligt med information. En enkel åtgärd är enligt författarna att ge 
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patienter och närstående upprättelse i form av en ursäkt eller förklaring. Studiens resultat och 

vårt eget resultat tyder på att det krävs en mer hållbar lösning i form av att utbilda 

sjuksköterskorna i kommunikativ kompetens. Åtgärder som bäst kan leda till ökad 

tillfredsställelse hos patienten är även enligt Boudreaux och O´Hea (2003), som hänvisar till 

andra studier, en förbättrad social kompetens hos vårdpersonalen. Social kompetens innefattar 

enligt studien kommunikativa förmågor så som informationsgivning och medkänsla. Den 

bristande informationsgivningen kan i vårt resultat ses genom att framförallt närstående 

upplevde ovissheten om hur lång väntetiden skulle bli som det väsentliga och inte väntetiden i 

sig. Detta är något sjuksköterskan bör ha i åtanke i mötet med patienter och närstående, och 

att sjuksköterskan bör förmedla information om väntetider oavsett hans/hennes föraningar om 

patienters och närståendes kunskaper om akutmottagningens organisering.  Det framkommer 

även i studien av Paavilainen, Salmin-Tuomaala, Kurikka och Paussu (2009) att patienter och 

närstående inte upplevde själva väntetiden som det jobbigaste, utan ovissheten om hur lång 

väntetiden blir.  

Vårt resultat om hur lite information som gavs till patienter och närstående angående detta 

var överraskande och fick oss att ställa frågan varför information inte ges. Kan det vara så att 

ett högt arbetstempo och en vårdform, där vissa patienter kan vara extremt sjuka eller 

skadade, tvingar sjuksköterskan att prioritera en bedömning av patientens tillstånd? Eller 

skulle det kunna vara så att sjuksköterskan förväntar sig att patienter och närstående har 

kunskap om hur arbetet på akutmottagningen går till, vilket även har visat sig i vår studie, och 

att patienters och närståendes förväntade medvetenhet om den höga arbetsbelastning som 

råder i sin tur leder till en lång väntetid utan information? Oavsett är det av stor vikt att 

sjuksköterskan skapar kontakt med patienten, och detta sker enligt Travelbee (1963) i första 

hand genom att sjuksköterskan har en egen vilja till detta. Grundläggande är att 

sjuksköterskan har en förståelse för hur viktigt kontaktskapandet är, och att sjuksköterskan 

dessutom ges tid, möjlighet och stöttning till detta. Vårt resultat visar att tiden som spenderas 

med patienten inte är det viktiga, utan vad som sägs under denna tid. Oftast är det denna 

aspekt som sjuksköterskan behöver mest hjälp med. Kontaktskapandet, som Travelbee skriver 

om, tror vi behöver inte enbart beröra förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten, utan 

kan även inkludera närstående. Detta med anledning av att närstående ofta har en central 

betydelse i den akut sjuke patientens omvårdnad. 
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8.2.3 Närstående som stöd för patienten  

En viktig aspekt som framträdde i resultatet var närståendes betydelse för patienternas 

upplevelse av omvårdnaden. Även närstående värderade högt att vara nära patienten. De 

uppskattade inte att bli separerade från patienten och närstående ville alltid ha valmöjligheten 

att vara med på rummet eller inte. Två andra studier (Dahle Olsen, Dysvik & Sætre Hansen, 

2009; Paavilainen et al. 2009) visar på vikten av att ha närstående närvarande. Dahle Olsen et 

al. (2009) och Paavilainen et al. (2009) skriver att närståendes viktigaste funktion var att vara 

ett stöd för patienten. Det fanns också att patienten upplevde trygghet då närstående varit 

närvarande och fått information om exempelvis patientens tillstånd, och de värdesatte 

möjligheten att närstående sedan kunde bidra med information som de själva inte varit 

mottagliga för. Patienter tog för givet att deras närstående funnits vid sängkanten, oavsett om 

patienten kunde kommunicera med dem eller inte. Till skillnad från vårt resultat fann Dahle 

Olsen et al. (2009) att närståendes närvaro kunde för patienten även innebära negativa 

upplevelser. Patienterna var bland annat oroliga för att närstående skulle bli stressade över att 

se att de var så sjuka.  

Enligt Travelbee (1963) bör sjuksköterskan, förutom att ha ett intresse för en individ, även 

ha i åtanke en människas värde och oersättlighet. Detta innebär att respektera patienten, inte 

på grund av personliga kvalitéer utan på grund av dennes unikhet. Vår tolkning av detta är att 

sjuksköterskans respekt för patienten och dennes unikhet även kan appliceras på närstående. 

Patienter som önskar närståendes närvaro bör uppmuntras till detta. Samtidigt bör 

sjuksköterskan betrakta närstående som en unik resurs, som med hjälp av sin kunskap om och 

relation till patienten kan bidra till god omvårdnad. Sjuksköterskan ges ökade kunskaper och 

lär känna patienten genom närstående, vilket gör det lättare att tillgodose patientens behov när 

denne inte kan uttrycka sig. Patienten finner samtidigt stöd i närståendes närvaro och 

uppmuntran, och lämnas inte i ensamhet när vårdpersonal inte finns på rummet. Vårt resultat 

visade att patienterna upplevde det värdefullt att närstående gjorde dem sällskap under den 

långa väntetiden. Patienterna hade troligtvis blivit utan hjälp vid de tillfällen då de var 

oförmögna att be om personalens uppmärksamhet, om närstående inte hade närvarat. 

Samtidigt är det enligt Travelbee viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på patientens 

signaler om att denne inte orkar med att ha närstående hos sig, och att vissa patienter inte 

önskar deras närvaro över huvudtaget.  

8.2.4 Att vilja bli sedd 

Gemensamt för patienter och närstående var deras behov av att sjuksköterskan flyttade en del 

av sitt fokus från medicinsk apparatur till psykiska behov. Inte alla patienter fick möjligheten 
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att ge uttryck för sin ångest. Närstående hade ett behov av att försäkras om att bästa möjliga 

vård var given, och tillsammans med patienterna hade de ett behov av att förstå situationen. I 

en studie av Morse och Pooler (2002) studeras interaktioner mellan patient, närstående och 

sjuksköterska på ett akutrum. Författarna kunde via videoinspelning urskilja olika beteenden 

som antydde hur patient och närstående klarade av situationen. Studien ger insyn i hur vården 

av närstående och patienter kan gå till samt verktyg för hur sjuksköterskan kan övervaka och 

stötta dem i en akut situation. Enligt Morse och Pooler var det viktigt att uppmuntra 

närstående till att finnas vid patientens sida samt att sjuksköterskan intog ett empatiskt 

förhållningssätt.  

Vikten av att patienter och närståendes unika behov uppmärksammas kan återkopplas till 

Travelbee (1963), som menar att det största hindret på vägen att skapa en vårdrelation är att 

patienten inte ses som en individ. God omvårdnad handlar inte om att behandla andra så som 

du själv vill bli behandlad, utan att se patienten som helt olik tidigare personer du har stött på. 

Vidare bör sjuksköterskan regelbundet ifrågasätta den egna prestationen för att kunna 

utvecklas. Inte enbart för att förbättra relationen till andra människor och skapa en 

mellanmänsklig relation, utan även för att skapa en djupare förståelse för hur olika människor 

fungerar. Kunskap om psykiska behov och hur de kan yttra sig är enligt oss viktigt för 

sjuksköterskan att behärska, för att kunna stötta patienter och närstående som befinner sig på 

en akutmottagning. Vi menar att patienters och närståendes behov inte ska generaliseras. Vårt 

resultat pekar på att patienter och närstående upplevde sjuksköterskan som omsorgsfull då 

hon genuint engagerade sig. Det var viktigt att sjuksköterskan togs sig tid att lära känna både 

patient och närstående. Att se till hela individen och tillgodose såväl fysiska som psykiska 

behov var enligt patient och närstående tecken på god omvårdnad.  Vi anser att sjuksköterskan 

kan öka lyhördheten inför patienters och närståendes unika behov genom att kontinuerligt 

utvärdera den egna insatsen.  

Vårt resultat visade att en del av den negativa upplevelsen av att inte bli sedd hade sin 

grund i sjuksköterskans höga arbetsbelastning. En del sjuksköterskor var stressade och 

upplevdes som likgiltiga inför patienternas behov, och patienter och närstående kände sig 

avvisade. O’Mahony (2011) studerade sjuksköterskans arbetsbelastning, och fann att drygt 

hälften av sjuksköterskorna upplevde arbetsmiljön som ogynnsam. Sjuksköterskorna var 

utbrända, kände sig nedvärderade av cheferna och upplevde personalresurser som otillräckliga 

samtidigt som det ställdes höga krav på omvårdnad. Travelbee (1963) menar att patienten 

ställer krav på sjuksköterskan, både medicinskt och intellektuellt. Hon skriver vidare, som vi 

tidigare nämnt, att sjuksköterskan bör utvärdera den egna insatsen för att ge god omvårdnad.  
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Vi menar att sjuksköterskan inte ensam kan lastas för patienters och närståendes ibland 

negativa upplevelser av omvårdnad. Den höga arbetsbelastningen på akutmottagningarna 

menar vi bottnar i dels för få akutmottagningar (Säfwenberg, 2008), dels för begränsad 

personalstyrka. Vidare pekar vårt resultat på att akutsjukvården inte är optimalt organiserad 

utifrån de behov patienter och närstående upplever. 

9. Slutsatser 
Trots att studien syftade till att beskriva olika aspekter av omvårdnad, kom en stor del av 

patienters och närståendes upplevelser att handla om bemötande och hur sjuksköterskan kan 

förbättra sin kommunikativa förmåga. En ökad medvetenhet om behovet av information om 

väntetider och hur arbetet på en akutmottagning går till krävs av sjuksköterskorna för att öka 

patienters och närståendes upplevelser av god omvårdnad. Detta kan leda till minskade 

anmälningar till patientnämnden och bidra till ett ökat förtroende för vården. Diskussioner i 

personalgruppen om hur god omvårdnad bedrivs och reflektioner kring det egna 

förhållningssättet mot patienter och närstående, kan vara ett sätt att åstadkomma denna 

medvetenhet. Det visade sig även att många patienter som uppsökte akutmottagningen inte 

hade ett akut medicinskt vårdbehov, däremot upplevde de att de var akut sjuka. Anpassad 

information och adekvat utbildning av patient och närstående skulle kunna minska antalet 

upprepade besök samt allt för högt användande av akutmottagningar. 

I detta arbete har det framkommit att det finns få studier som behandlar närståendes 

upplevelser av omvårdnad på akutmottagningar och är därför ett område där fortsatt forskning 

är nödvändigt. Framtida forskning bör därför ytterligare undersöka patienters och närståendes 

upplevelser av omvårdnad på akutmottagningen.  
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Bilaga 1. Översikt över valda artiklar till resultatet 

Författare Titel Tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat 
Clukey, L., Hayes, J., 

Merrill, A & Curtis, 

D. 

Helping them 

understand: nurses 

caring behaviors as 

perceived by family 

members of trauma 

patients. 

Journal of trauma 

nursing, 2009, USA. 

Utforska och beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelser av 

omvårdande 

beteende. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

närstående. Kvalitativ 

analysmetod. 

De intervjuade var 

generellt nöjda med 

omvårdnaden. 

Sjuksköterskans 

beteende 

kategoriserades i fem 

teman: 

kunskapsbaserade 

insatser, icke verbal 

kommunikation och 

interpersonella 

interaktioner, vård av 

patient, ta sig tid, fysisk 

komfort till närstående.  

Ekwall, A., Gerdtz, M 

& Manias, E. 

The influence of 

patient acuity on 

satisfaction with 

emergency care: 

perspectives of 

family, friends and 

carers. 

Journal of clinical 

nursing, 2008, 

Australien. 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

tillfredsställelsen med 

akutsjukvård hos 

medföljande personer 

till patienter på 

akutmottagningen och 

utforska 

samstämmigheten 

mellan 

triagesjuksköterskans 

och medföljandes 

bedömning av 

patientens vårdbehov.  

Enkät delades ut till 

128 medföljande 

personer. Kvantitativ 

analysmetod.  

De flesta var överlag 

nöjda med besöket. 

Patientens grad av 

vårdbehov var nära 

sammankopplat med 

den medföljande 

personens upplevelse, 

där de mest sjuka 

patienterna oftare hade 

nöjda medföljande. 

Mest uppskattat var 

sjuksköterskans 

kompetens och att 

han/hon lyssnade och 

var försiktig vid 

smärtsamma 

procedurer. 
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Elmqvist, C., 

Fridlund, B & 

Ekebergh, M. 

On a hidden game 

board: the patients 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department. 

Journal of clinical 

nursing, 2011, 

Sverige.  

Beskriva och förstå 

patientens första möte 

med akutsjukvården 

på akutmottagningen, 

så som det är upplevt 

av patienter, 

närstående och 

vårdpersonal från 

olika professioner.  

14 intervjuer med 

patienter, närstående 

och sjuksköterskor.  

Fenomenologisk 

analysmetod.  

Vårdpersonal och 

patient/närstående har 

olika förkunskaper och 

syn på arbetet på en 

akutmottagning. 

Patientens och 

vårdpersonalens 

förväntningar krockar 

och patienten känner 

sig osäker och 

missnöjd.  

Frank, C., Asp, M & 

Dahlberg, K. 

Patient participation 

in emergency care – a 

phenomenographic 

study based on 

patients lived 

experience. 

International 

emergency nursing, 

2009, Sverige.  

Att beskriva 

patientens olika 

kvalitativa 

uppfattningar av 

patient-delaktighet i 

vården på en 

akutmottagning. 

Intervju med 9 

patienter. 

Fenomenografisk 

analysmetod. 

Patientens uppfattning 

av delaktighet kan 

sammanfattas I tre 

kategorier: bli erkänd, 

kämpa för att bli 

delaktig, ha ett fritt 

utrymme.  

Göransson, K.E & 

von Rosen, A. 

Patient experience of 

the triage encounter 

in a swedish 

emergency 

department. 

International 

emergency nursing, 

2010, Sverige 

Identifiera patientens 

upplevelse av 

triagemötet. 

Enkät delades ut till 

146 patienter. 

Deskriptiv 

analysmetod.  

De flesta patienterna 

upplevde mottagandet 

av triagesjuksköterskan 

som bra eller mycket 

bra, samt att 

sjuksköterskan lyssnade 

på dem och tog deras 

klagomål på allvar. 

Hälften av patienterna 

var nöjda med 

informationen om deras 

medicinska tillstånd. Få 

patienter informerades 

om anledningen till 

väntetiderna.   

Muntlin, Å., Patients perceptions Journal of clinical Identifiera patientens 200 patienter fyllde i Resultatet 

kategoriserades i fyra 
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Gunningberg, L & 

Carlsson, M. 

of quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of areas 

for quality 

improvement. 

nursing, 2006, 

Sverige. 

upplevelse av 

kvalitativ omvårdnad 

på en akutmottagning 

och 

förbättringsområden. 

enkät. Kvantitativ 

analysmetod. 

teman: medicinsk-

teknisk kompetens, 

fysisk-tekniska villkor, 

identitetsorienterat 

synsätt, sociokulturell 

atmosfär. Överlag var 

patienterna nöjda med 

omvårdnaden, men 

nutrition och väntetider 

var bland annat 

områden där det 

önskades förbättringar. 

Möller, M., Fridlund, 

B & Göransson, K. 

Patients conceptions 

of the triage 

encounter at the 

emergency 

department. 

Scandinavian journal 

of caring sciences, 

2010, Sverige. 

Beskriva patientens 

föreställning av 

triagemötet på 

akutmottagningen. 

Intervju med 20 

patienter. 

Fenomenografisk 

analysmetod. 

Resultatet har delats in I 

fem beskrivande 

kategorier: det osäkra 

mötet, det humanistiska 

mötet, det logiska 

mötet, 

informationsutbytet i 

mötet, vårdmiljön. 

Nga Han Chan, J & 

Chau, J. 

Patient satisfaction 

with triage nursing 

care in Hong Kong 

Journal of advanced 

nursing, 2005, Kina. 

Undersöka 

förhållandet mellan 

patienters 

tillfredställelse och 

sjuksköterskans 

omvårdnad i syfte att 

klargöra 

sjuksköterskans roll 

och förbättra vården 

för akut sjuka.  

Enkät delades ut till 

56 patienter. 

Kvantitativ 

analysmetod.  

Majoriteten av de 

tillfrågade patienterna 

var överlag nöjda med 

vården. Skillnader i 

tillfredställelsen kunde 

kopplas till patientens 

ålder och vilka åtgärder 

som utförts av 

sjuksköterskan. 

Nyström, M., 

Dahlberg, K & 

Carlsson, G. 

Non-caring 

encounters at an 

emergency care unit – 

a life-world 

International journal 

of nursing studies, 

2003, Sverige. 

Analysera och 

beskriva icke 

omvårdande möten på 

en akutmottagning. 

Intervju med 9 

patienter och 9 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

Mötet mellan patient 

och sjuksköterska 

domineras av patientens 

upplevelse av att 
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hermeneutic analysis 

of an efficiency-

driven organisation. 

analysmetod försöka vara en bra 

patient, önskan om att 

kunna lita på 

sjuksköterskans 

kompetens samt 

organisatoriska 

förhållanden.  

Nyström, M., Nydén, 

K & Petersson, M. 

Being a non-urgent 

patient in an 

emergency care unit – 

a strive to maintain 

personal integrity. 

Accident and 

emergency nursing, 

2003, Sverige 

Analysera och 

beskriva upplevelsen 

av att vara icke-

brådskande patient på 

en akutmottagning. 

Intervju med 11 

patienter. Induktiv 

tolkningsmetod. 

Patienterna lämnades 

ofta ensamma i väntan 

på att få träffa läkare. 

De undvek att be om 

sjuksköterskornas 

uppmärksamhet då de 

inte ville uppfattas som 

besvärliga. 

Redley, B., 

LeVasseur, S., Peters, 

G & Bethune, E. 

Families needs in 

emergency 

department: 

instrument 

development. 

Journal of advanced 

nursing, 2003, 

Australien.  

Testa verktyget, 

metoden och 

analysplanen för en 

studie för att granska 

upplevda behov av 

medföljande 

familjemedlemmar 

till kritiskt sjuka 

patienter på 

akutmottagningen och 

deras upplevelse av 

akutpersonalens 

förmåga att möta 

dessa behov. 

84 familjemedlemmar 

fyllde i enkät. 

Kvantitativ 

analysmetod.  

Fem kategorier kunde 

urskiljas, där 

familjemedlemmarna 

gjorde följande 

rankningsordning 

utefter medelvärde: 

1)finna mening, 2) 

närhet till patient, 

3)kommunikation, 

4)komfort och 

5)support.  

Topacoglu, H., 

Karcioglu, O., 

Ozucelik, M., 

Degerli, V., Cimrin, 

Analysis of factors 

affecting satisfaction 

in the emergency 

department: a survey 

Advances in therapy, 

2004, Turkiet. 

Att identifiera 

faktorer som 

påverkade patienters 

tillfredställelse på en 

Enkät delades ut till 

1019 patienter. 

Kvantitativ 

analysmetod.  

Patientens 

tillfredställelse 

överlagav 

sjuksköterskan kunde 

kopplas till patientens 
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A & Soysal, S.  of 1019 patients. akutmottagning.  övergripande 

tillfredställelse av 

vården. 

Weslin, M., Nilstun, 

T., Lundqvist, A & 

Fridlund, B. 

When the unreal 

becomes real: family 

members experiences 

of cardiac arrest. 

Nursing in critical 

care, 2005, Sverige.  

Ge insikt i 

familjemedlemmars 

upplevelser i 

samband med 

hjärtstillestånd. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 17 

familjemedlemmar. 

Innehållsanalys. 

Resultatet delades in 

kategorierna sympati 

och avstånd. 

Familjemedlemmarnas 

stress sjönk när 

personalen försökte 

tillmötesgå deras behov 

samt lyssna. De 

upplevde osäkerhet när 

de lämnades ensamma, 

inte fick vara hos 

patienten på 

akutrummet samt inte 

fick information om 

behandling. 

Wiman, E., Wikblad, 

K & Idvall, E. 

Trauma patients 

encounters with the 

team in the 

emergency 

department – a 

qualitative study. 

International journal 

of nursing studies, 

2007, Sverige. 

Att utforska 

traumapatientens 

föreställning av mötet 

med traumateamet.  

Semistrukturerad 

intervju med 23 

patienter. Kontextuell 

analysmetod.  

Tre teman kunde 

urskiljas i patienternas 

beskrivning av 

omvårdnad: komptens, 

kommunikation, 

engagemang. 
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Bilaga 2. Sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 
CINAHL plus with full text Nursing care emergency AND 

quality AND satisfaction 

66 Muntlin, Gunnigsberg & Carlsson 

(2006) 

 Nursing care trauma AND family 41 Clukey, Hayes, Merrill & Curtis 

(2009) 

 Nursing AND emergency care 

AND family perspective 

16 Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 

(2011) 

 Care AND encounters AND 

emergency 

70 Göransson & von Rosen (2010); 

Wiman, Wikblad & Idvall (2007) 

 Patients satisfaction with triage 

nursing care 

17 Nga Han Chan & Chau (2005) 

 Titel 1 Frank, Asp & Dahlberg (2009) 

 Nurs* AND experiences AND 

emergency department 

130 Nyström, Nydén & Petersson 

(2003) 

MEDLINE with full text Nursing AND emergency AND 

patient family satisfaction 

38 Ekwall, Gerdtz & Manias (2008) 

 Nurs* AND Families needs AND 

emergency department 

28 Redley, LeVasseur, Peters & 

Bethune (2003) 

 Titel 1 Topacoglu, Karcioglu, Ozucelik, 

Ozsarac, Degerli, Sarikaya, 

Cimrin & Soysal (2004) 

Academic search premier Triage at emergeny department  52 Möller, Fridlund & Göransson 

(2010) 

 Nurs* AND family members 

experiences AND emergency 

43 Weslien, Nilstun, Lundqvist & 

Fridlund (2005) 

Google scholar Titel 75 Nyström, Dahlberg & Carlsson 

(2003) 



 34 (34) 
 

 

 


