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Sammanfattning    

Akutmottagningarna i Sverige har på 74 akutintag besök av 2,5 miljoner människor. 

Problemet med långa väntetider blir allt större. Forskningen påvisar att de medicinska 

riskerna ökar när väntetiderna förlängs. När politikerna kräver att patienterna skall träffa 

läkare inom 60 minuter ställer det stora krav på akutmottagningarna. 

Akutmottagningarna svarar med att optimera flödesprocesserna, utnyttjar tiden 

maximalt samt omorganiserar sin personal. Vårdpersonalen upplever att mötet är kort 

och under stress därför bör det undersökas om patienterna upplever det samma. Syftet 

med uppsatsen är att beskriva patienternas upplevelse av det första mötet med 

sjuksköterska och läkare i samband med den första bedömningen i vårdrummet. Det är 

en empirisk studie med öppna intervjufrågor. En kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats gjordes för att få svar på patienternas upplevelser. Upplevelserna 

kommer att ligga till grund för att öka vårdpersonalens förståelse och förhållningssätt 

till patienterna i triagemötet. Resultatet visade att patienternas upplevelse är att de blir 

snabbt omhändertagna. Patienterna är nöjda med effektiviseringen samtidigt upplever de 

att mötet är något stressat. Mötet i triagen är symtominriktat, men de får förmedla den 

information de tycker är viktig. Vårdrummet noteras men har ingen större betydelse. 

Det viktigaste är ett snabbt förlopp med vårdpersonal som uppmärksammar patienterna. 

I diskussionen framkommer att informanterna inte förväntar sig att vara delaktiga i 

mötet, men om vårdpersonalen möter dem med förståelse, uppmärksamhet och 

helhetssyn så känner de sig bekräftade och därmed delaktiga. Sker mötet i avskilt 

vårdrum och en behaglig miljö skapas bättre förutsättningar för mötet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Möte, upplevelse, triage, akutmottagning, vårdrum, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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En sammanfattande insändare från Göteborgs Posten. 

 

”Vi är på akuten och väntar på doktorn. Det hela gick blixtsnabb. En läkare for plötsligt 

in i rummet, ställde ett par snabba frågor i steget som vi inte hann svara på. Feber, 

frossa, gul hals sa han och det stämde på pricken. Han log lite och så virvlade han ut. 

Han försökte väl sätt sätta rekord i diagnos. Vi märkte honom nästan bara som ett 

luftdrag. Ett tag var vi osäkra på om vi verkligen hade träffat honom, men när vi väl 

kom till apoteket var det bara att plocka ut penicillinet. Så det hade vi uppenbarligen. 

Vi kände oss inte illa behandlade. Ja vi kände oss egentligen inte behandlade alls. Men 

fallet var förstås solklart och vi fick våra piller och slapp vänta. Så allt är ju egentligen 

bra. Vi hann liksom bara inte med” (Sjögren, 2009).  
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INLEDNING 

 

I Västra Götaland är mottagningarna ålagda att patienterna skall träffa läkare inom 60 

minuter (Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, 2011). För att möta upp dessa 

krav arbetar en överläkare i triagen på akutmottagningen, Östra sjukhuset, vardagar 

mellan kl. 8 - 21. I triagerummet sker bedömning och prioritering efter patienternas 

symtom och vitala parametrar, vilket kallas triagering. 

 

Avsikten med aktuell studie är att ta reda på hur patienterna upplever mötet i triagen 

med sjuksköterskan och läkaren i samband med första bedömningen i vårdrummet. 

Detta för att medvetandegöra patienternas upplevelser för vårdpersonalen när vi skapar 

nya snabbspår och omorganiserar för att uppfylla de riktlinjer som akutmottagningen 

får. 

 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningens uppdrag 

Dagligen söker ett stort antal patienter vård för medicinska, kirurgiska, ortopediska och 

psykiska symtom på akutmottagningar i Sverige. Det sker 2,5 miljoner besök per år på 

74 akutmottagningar i Sverige (Socialstyrelsen, 2011a).  År 2004 var antalet besök 1.71 

miljoner och besöksfrekvensen ökade med 100 000 på två år och besöksfrekvensen har 

efter detta ökat ytterligare (Säfwenberg, 2008).  Samtidigt är 17 procent av Sveriges 

befolkning mer än 65 år i dag och år 2030 är 25 procent äldre än 65 år (SKL, 2012). 

Slutenvårdsplatserna minskar succesivt. År 2000 var Sverige ett av de länder som hade 

minst slutenvårdsplatser i Västeuropa (Säfwenberg, 2008).  

Alla patienter på akutmottagningen skall få en god vård. Vården skall vara 

kunskapsbaserad, säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad och ges i rimlig tid 

(Socialstyrelsen, 2012). Vården skall samtidigt vara personcentrerad vilket gör att hela 

personen synliggörs. Patientens upplevelse av ohälsa ska respekteras samt hälsan 

främjas genom att tolka vad hälsa är just för den här patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Den mediala debatten har pågått länge om långa väntetider på akuten. Både 

Moderaterna och Socialdemokraterna talade i valrörelsen om ”en timme till doktorn” 

(Nya Moderaterna, 2012). Långa väntetider på akutmottagningarna är ett utbrett 

problem över hela världen. Orsaken till väntetiderna beror enligt landstingen på att 

läkarbemanningen är låg samt att det är fler patienter med mindre allvarliga vårdbehov 

som söker (Socialstyrelsen, 2011b). Länder som Australien, USA, England och Sverige 

genomför väntetidsmätningar och arbetar med att förkorta väntetiderna (Socialstyrelsen, 

2011a). I Guttman, Schull, Vermeulen och Stukel (2011) framkommer att om akutens 

väntetider förlängs blir den genomsnittliga vårdtiden längre på grund av att patienter 

som kan gå hem i stället läggs in på sjukhuset då väntan varit lång och tröttande. Detta 
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leder till att det finns färre vårdplatser för de som är i behov av inläggning på sjukhus 

(Guttman et al., 2011)  

 

Patienten och tidslinjen 

I Västra Götalandsregionen har Hälso- och sjukvårdsutskottet antagit en strategi för en 

gemensam kvalitets- och verksamhetsutveckling, God Vård.  I handlingsprogrammet 

finns en strategi att reducera väntetiderna på akutmottagningarna (Hälso- och 

sjukvårdsavdelningen, 2009). Akutmottagningarna är ålagda att följa ledtider som säger 

att 90 procent av patienterna skall påbörjat första bedömning inom tio minuter, träffat en 

läkare inom 60 minuter och vara utskrivna eller inlagda inom fyra timmar. Under hela 

sjukhusvistelsen registreras alla händelser på en tidslinje i ett patientadministrativt 

system, Elvis. När den gående patienten tagit sin kölapp eller när patienten som kommer 

med ambulans skrivits in startar tidslinjen på akutmottagningen (Sahlgrenska 

Universitetssjukhusets styrelse, 2011). 

 

I januari 2012 på akutmottagningen Östra sjukhuset var det 79 procent av patienterna 

som triagerades inom tio minuter och 56 procent som träffade en läkare inom 60 

minuter. Ledtiderna nås inte riktigt när det gäller tid till triage då de flesta patienterna 

söker på eftermiddagen och besöksfrekvensen är inte jämt fördelad över dygnet.  

Vardagar mellan kl. 8 – 21 bemannas triagen med medicinöverläkare för att korta ner 

väntetiden till första läkarbedömningen. För att uppnå målet tid till läkare behövs läkare 

i triagen hela dygnet och hela veckan. De förbättrade ledtiderna är ett resultat av ökade 

resurser och omorganisation (Sahlgrenskas interna uppmätta tider). I Storbritannien är 

man på väg att gå från fyra timmars målet då det framkommit att man kompromissar 

med patienternas vård och säkerhet. Det gav inga kvalitetsförbättringar. De nya målen 

är att eftersträva kvalitet i vården samt hastighet (Brimelow, 2010). 

 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra har cirka 120 patienter som besöker 

akutmottagningen varje dag. Mottagningen tar mot vuxna medicin- och kirurgpatienter. 

Tre fjärdedelar av patienterna passerar triagen dagtid. Triagerummet består av tre 

sängplatser med draperier mellan vilket gör det lyhört och sekretessen är svår att 

upprätthålla. Här inne arbetar tre sjuksköterskor och en undersköterska. Sjuksköterskan 

mäter vitalparametrar, ställer frågor angående aktuell och tidigare sjukdomshistoria och 

bedömer enligt METTS-Medical Emergency Triage and Treatment System, samt ID-

märker patienten. Standardfrågor om anhöriga, kännedom om blodsmitta, förekomst av 

MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus), magsjuka, överkänslighet och 

omvårdnadsbehov ställs till alla. Viss provtagning sker och EKG (elektrokardiogram) 

tas enligt METTS rutiner.  

 

Vårdlogistik för att öka patientsäkerhet, tillgänglighet och flöden 

I dag försöker sjukvården minska köerna genom att uppmana medborgarna att ringa 

sjukvårdsupplysningen som kan hänvisa till rätt vårdinstans. Akutmottagningen 

försöker även att bemanna upp med fler specialistläkare, men ofta är det en läkare under 

utbildning som arbetar på akuten (SBU, 2010). Socialstyrelsen påvisar att om man har 

ett för stort fokus på väntetiderna inom akutvården så kan de medicinska riskerna öka 
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samt ge problem inom andra delar av vården (Socialstyrelsen, 2011a). Genom att 

placera en läkare med hög kompetens i triagen kan man minska väntetiderna på 

akutmottagningarna (Ruben & Widegren, 2010). När patienterna triagerats delas de in i 

olika processer, ”streaming” (Kinsman et al., 2008). Detta utefter om de har behov av 

inläggning, en utredning eller gå vidare till ett snabbspår.  

 

I triagerummet befinner sig patienterna i en högljudd och stressig miljö och patienterna 

kan ibland samtidigt möta tre sjuksköterskor, en undersköterska, ambulanspersonal, två 

läkare, andra patienter och eventuellt någon anhörig som behöver hjälpa till. Mötet är 

kort och intensivt. Patienten flyttas därefter till ett undersökningsrum eller till en väntan 

i väntrummet. I undersökningsrummet möter patienten en överläkare. Läkaren bedömer 

patienten under cirka fem minuter och fattar ett beslut om fortsatt vårdbehov. Patienten 

går direkt hem eller utreds vidare på akuten med blodprov, röntgen eller ultraljud.  

Därefter utförs ytterligare en bedömning, men då av en underläkare. 

 

Snabbspår, ”fast track”, har startat på många sjukhus. Det är patienter med vissa 

åkommor och lägre prioritet som identifieras och leds in på olika spår där de går direkt 

till utredande undersökning som till exempel röntgen (Massucci et al., 2008).  Patienter 

med misstänkt djup ventrombos och hjärtsvikt bedömer sjuksköterskan direkt.  Uppfylls 

kriterierna går patienten till klinisk fysiologi för ett ultraljud. Patienter med känd 

hjärtsvikt som är stabila och i behov av slutenvård får komma direkt till en medicinsk 

avdelning. Det leder till att patienterna som t.ex. går på ett snabbspår till röntgen får en 

kortare vistelsetid på akuten då de annars fått stå tillbaka för de mer sjuka patienterna. 

Även patienter med speciella åkommor eller symtom kan gå vidare direkt till en 

vårdavdelning (SBU, 2010). Patienter som har inläggningsbehov läggs in som en 

direktinläggning vilket betyder att patienten kommit till en avdelning inom 30 minuter. 

Måluppfyllnaden är svår att bedöma då tillförlitlig statistik saknas. Detta kräver att 

avdelningarna omgående skall ta ordinerade prover, ge läkemedel och planera för 

fortsatt behandling. Detta kortar ner väntetiden på akutmottagningen.  När vistelsetiden 

på akuten kortas ner minskar de medicinska riskerna och därmed dödligheten (Singer, 

Thode,  Viccellio,  Pines & Jesse, 2011). För patienter vars problem bedöms kunna tas 

om hand inom primärvården kan tider bokas på ett flertal vårdcentraler till nästa dag.  

 

Det finns fler aspekter att se till när det gäller flödet på akuten. Kan vårdavdelningarna 

ta mot alla patienter och hur mycket tid skall läggas på utredning av patienten i det 

akuta skedet. Akutmottagningen är beroende av avdelningarnas förmåga att ta mot 

patienter för att kunna minska överbeläggningarna (SBU, 2010). 

 

 

Triageringens betydelse i mötet med patienten 

Triage kommer från franskans trier och betyder sortera.  Västra Götalandsregionen har 

valt METTS som sorterings och prioriteringsmetod (SBU, 2010). Det är en av de 

vanligaste triagemetoderna i Sverige (Widgren, Persson, Martinius, Nilsson & Jönsson, 

2011). I bedömningen av patienten klassificeras patienten efter ESS- Emergency 

Symptoms and Signs, samt efter vitalparametrar. I vitalparametrar ingår puls, blodtryck, 

andningsfrekvens, vakenhetsgrad, temperatur och syremättnad Det finns även en 

åtgärdsmodul som visar på provtagning samt monitoreringsbehov. Patienterna graderas 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Massucci%2C+J.L%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Thode%2C+Jr%2C+Henry+C%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Viccellio%2C+Peter%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Pines%2C+Jesse+M%22
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i färgerna röd-livshotande tillstånd, orange-övervakningsbehov, gul-kontroll av 

avvikande parametrar, grön-endast tillsyn och blå-inget medicinsk behov av triage 

(Widgren et al., 2011). Det hjälper inte att bara sortera patienterna i olika 

prioriteringsgrupper för att kunna ge ett snabbt och korrekt omhändertagande (Ruben & 

Widegren, 2011). Snabbt omhändertagande av patienter med problem som inte kräver 

lång utvärdering eller beslutfattande är bra både för de patienterna men även för de 

andra patienterna som delar samma begränsade resurser (Ardaqu et al., 2002). Enligt 

SBU (2010) är triagemetoden ett beslutsstöd och ger möjlighet till att öka 

patientsäkerheten och genomströmningen.  

 

Det medicinska prioriteringssystemet kan ge brister i helhetssynen av patienten när 

triagemetoden fokuserar på ett symtom (Nyström, 2003).  Triagemetoden kan alltså 

komma i konflikt med olika grundprinciper så som människovärde, behov, 

kostnadseffektivitet och solidaritet (SBU, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver ur ett vårdvetenskapligt synsätt att symtom står för det som patienten upplever 

och tecken kännetecknar sjukdomens objektiva uttryck d.v.s. det som är exakt och 

mätbart. Genom att förstå patientens upplevda symtom då förstår vårdpersonalen hur 

sjukdomen påverkar patientens liv i övrigt. En diagnos kan innebära att en patient förs 

samman med andra patienter med likvärdiga symtom i kategorier. Med kategorisering 

av diagnoser kan det finnas risk att vårdpersonalen har förutfattad mening redan innan 

hon träffar patienten. Föreställningar om att vissa kategorier är bättre än andra, att vissa 

diagnoser är mer värda och att det kan medföra att patienter med ”rätt” diagnos får vård 

före andra med ”fel” diagnoser. Kategorisering kan på så sätt stödja en objektifiering av 

patienter som söker vård (Dahlberg & Segesten, 2010). När vårdpersonalen använder 

sig av personifierad vård och bekräftar patientens upplevelse samt ser till patienten 

symtom minskar risken för kategorisering (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

 

Helhetsperspektiv ett mål för akutmottagningen 

Inom akutsjukvården tenderar det medicinska inslaget av vård att bli starkare än 

omhändertagande och omvårdnad (Nyström, 2003). Ur patientens perspektiv handlar 

kvalitet i vården om faktorer som kommunikation, information, kompetens och 

omvårdnad (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Organisationen på akutmottagningar 

har många likheter med industrins löpandebandsystem så att sysslorna blir snabba och 

effektiva (Nyström, 2003). När mötet är hårt styrt, rutinbetonat och under tidspress kan 

det vara särskilt svårt att skapa goda förutsättningar för samtalet. Oftast använder 

vårdarna mesta delen av samtalstiden och styr också vad det ska samtalas om. I det 

vårdande samtalet har vårdaren ansvaret även om båda parter bidrar till att påverka 

samtalets utveckling. Det finns en risk för envägskommunikation då vårdaren talar till 

patienten istället för med. Det kan vara att vårdaren använder en professionell röst och 

medicinska termer vilket överrumplar patienten som då blir tyst, vilket kan leda till att 

viktig kunskap om den enskilda individen går förlorad (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I en tidigare studie av Möller, Fridlund och Göransson (2010) var syftet att beskriva 

patienternas uppfattning av mötet i triagen på akutmottagningen. Det visar sig att 

patienterna känner sig oroliga över vad som ska hända på akuten och vilken diagnos de 

kommer att få och att de värdesätter ett positivt första möte där de känner sig 
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omhändertagna av lugn och trygg personal. En god start i vårdmötet är betydelsefullt för 

hela upplevelsen av mötet på akuten. Vidare kommer de fram till att patienterna saknar 

information om triagesystemet och information om förväntade väntetider.  I Muntlin, 

Grunningberg och Carlssons (2006) studie framkom det att patienterna inte tyckte att 

sjuksköterskorna visade tillräckligt med intresse för deras livssituation. Det 

framkommer att både läkaren och sjuksköterskan behöver uppmärksamma den enskilda 

patientens behov. 

 

Patienterna önskar att vårdarna uppmärksammar deras lidande och upplevelser. 

Lidandet kan beskrivas som att patienterna upplever någon form av hot, kränkning eller 

förlust av människans själ, en känsla av att förlora kontrollen. Lidandet kan vara svårt 

att uttrycka och tala med andra om. Vårdaren behöver hjälpa patienten att börja prata 

om det genom att närma sig patienten ur ett helhetsperspektiv där lidande och 

existentiella tankegångar beaktas (Wiklund, 2003). Livsvärlden är den värld vi dagligen 

lever i och vi tar den ofta för given. När det sker en förändring som exempelvis sjukdom 

påverkar det vår livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan tar oftast sin friska 

kropp för given men när vi blir sjuka förändras vår tillgång till världen, kanske bara för 

ett kortare tag men det kan också bli bestående. Det är genom kroppen vi får tillgång till 

livet. När kroppen drabbas av sjukdom förändras vår frihet och våra relationer. 

Begreppen skada eller sjukdom blir då mer än bara symtom, diagnos och behandling. 

Det blir en förlust av det fria livet, den subjektiva kroppens möjligheter (Dahlberg, 

Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Att inta ett livsvärldsperspektiv i det 

vårdrelaterade mötet gör att vårdaren möter både patientens utsatthet, lidande och 

patientens subjektiva kropp. När vårdaren har ett respektfullt förhållningssätt och 

förmedlar trygghet och professionellt medicinskt kunnande så ges möjlighet till bättre 

välbefinnande för patienten. (Nyström, 2003).  

 

 

Vårdpersonalens möjligheter och begränsningar i mötet 

Det dagliga arbetet på akutmottagningen innebär för vårdpersonalen, det vill säga 

sjuksköterska, undersköterska och läkare, många korta möten med patienter och det 

finns begränsat med utrymme för individanpassad vård. Under de korta och 

tidsbegränsade mötena får vårdpersonalen snabbt bilda sig en uppfattning om patientens 

status och skapa ett förtroende. Vårdpersonalen strävar efter att strukturera vardagen 

och samarbetar för att uppnå ett effektivt arbetsflöde (Andersson, Jakobsson, Furåker & 

Nilsson, 2012). Patienternas tillstånd kan snabbt förändras vilket innebär 

omstrukturering och omprioritering av arbetsflödet för vårdpersonalen (Larsson 

Kihlgren, Nilsson & Sörlie, 2005). 

 

När patienter och anhöriga möts med respekt och empati av sjuksköterkan ges möjlighet 

till delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskor i det 

korta mötet skapar en närhet. En stor lyhördhet krävs för att kunna skapa en god relation 

till patienten och därmed optimera känslan av välbefinnande. Sjuksköterskan bör ha en 

god social kompetens, ha förmåga till öppenhet och medkänsla i mötet med patienten 

(Dahlberg et al., 2003). Patienternas hälsorisker identifieras genom att sjuksköterskan 

använder sig av de riktlinjer och rutiner som finns på akutmottagningen. Att kunna 

administrera läkemedel och snabbt kunna åtgärda förändringar i patientens fysiska 



 6 

tillstånd är vanliga arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2009). För att patienter och 

närstående ska få information på rätt nivå arbetar sjuksköterskan i team och har kunskap 

om vårdprocesser och flöden (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2010). Viktigt är 

att behandla känsliga uppgifter korrekt och se till patientens rättigheter. I den 

arbetsledande funktionen ingår att medverka till god arbets- och vårdmiljö 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

I dag bemannas akutmottagningen av läkare med olika specialistkompetenser som t.ex. 

kardiolog, gastroenterolog och hematolog (Bark, 2009). Läkarnas främsta uppgift är att 

ha patientens hälsa som främsta mål samtidigt som de stödjer sig på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Sveriges läkarförbund, 2009). Det krävs förmåga att ha en dialog 

och öppen kontakt med patienten samt respektera patientens delaktighet i besluten om 

behandlingar som rör patientens hälsa (SWESEM, 2012). Samtidigt ska inte 

behandlingar och undersökningar som inte är medicinskt motiverade genomföras vilket 

är svåra beslut på akutmottagningen (Sveriges läkarförbund, 2009). Läkaren förväntas 

att agera rätt under tidspress, kunna bedöma både vanliga och allvarliga tillstånd 

(Dryver, Andersson & Friberg, 2011).  

 

Undersköterskor är utbildade inom omvårdnad och omsorg samt för att kunna 

kommunicera med människor i olika situationer (skolverket, 2000). De arbetar 

patientnära och i nära samarbete med övrig personal. Undersköterskan assisterar vid 

undersökningar, ansvarar för såromläggningar samt kontrollerar patientens 

vitalparametrar (Kindvall & Kristoffersson, 2007).  

 

Det ställer stora krav på vårdpersonalen att i vårdens möten kunna ta hänsyn till 

individens personliga och kulturella egenskaper, samhällsvillkor och livshistoria. Under 

dessa möten skall vårdpersonalen kunna både behandla, hjälpa och informera sjuka 

människor och deras anhöriga (Ekblad, Jansson & Svensson, 1996). För att stödja mer 

positiva erfarenheter i mötet med patienten i triagen behöver vårdpersonalen vårda och 

behandla patienterna som hela människor det vill säga i en helhetssyn (Möller et al., 

2010).  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning som studerat triage är Möller et al. (2010), som intervjuat patienter 

om deras uppfattning av triagemötet på akutmottagningen. De kom fram till att genom 

en mer holistisk syn på patienten så kan patienten få en positivare upplevelse av besöket 

på akuten. De beskriver också vikten av att ge information under triagemötet och att 

begränsa väntetiderna och därmed minska patienternas oro. Även Göransson och von 

Rosen (2010) har gjort en studie om patienternas erfarenheter i samband med triagering. 

Deras studie visade att patienterna är nöjda med det mottagande de får från 

vårdpersonalen i triagen men att inte alla känner sig informerade om förväntad väntetid 

tills de får träffa läkaren. De flesta har heller inte fått information om vilken prioritet de 

fått som också kunde visa på att den ungefärlig väntetid.  

 

De tidigare utförda studierna behandlar samma ämne som författarna till denna studie 

valt att studera. Avsikten med studien är att identifiera patienternas upplevelser på 

akutmottagningen Östra sjukhuset och dess lokaler.  
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar på att fler och fler söker akutmottagningarna och att det förlänger 

väntetiderna. Detta blir ett problem för patienterna och akutmottagningarna när det 

samtidigt påvisas att en längre väntan ger ökade medicinska risker. Akutmottagningarna 

är ålagda att optimera flödesprocessen och patient mötena blir allt effektivare. Detta 

leder till att personalen strävar efter att maximalt utnyttja den tid som står till förfogande 

vid mötet med patienten. Akutmottagningarna är skyldiga att ge patienterna god, snabb 

och säker vård. För att tillgodose detta krav har Östra sjukhuset placerat specialisten i 

frontlinjen. På detta sätt minskas ledtiderna och väntetiderna blir kortare för patienterna. 

 

I triagerummet är mycket vårdpersonal i rörelse samtidigt. Mötet med patienterna sker i 

en miljö med hög ljudvolym, det är endast draperier mellan patienterna och möjlighet 

till sekretess är begränsad. Det blir två korta och effektiva möten för patienten i triagen 

med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Flödet skyndas på genom 

akutmottagningen och bedömning av läkare ska ske så tidigt som möjligt.  

 

Frågan är hur patienten upplever mötet i triagen när vårdpersonalen samtidigt försöker 

skynda på för att vinna tid. Hur påverkar vårdrummet upplevelsen av mötet? 

Förhoppningsvis kan resultatet av denna studie ligga till grund för att patienternas 

upplevelser av mötet i triagen förbättras. Kunskapen om hur patienterna kan uppleva 

detta möte kan hjälpa vårdpersonalen till en ökad förståelse för patientens situation och 

därmed öka förmågan att ge ett gott bemötande och en god omvårdnad.  

 

 

 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av mötet med sjuksköterska och läkare i 

samband med den första bedömningen i vårdrummet.  

 
 

 

 

METOD 

Ansats 

För att beskriva vad patienterna som söker vård på en akutmottagning upplever i mötet 

med sjuksköterska och läkare i samband med den första bedömningen i vårdrummet 

gjordes en empirisk studie med kvalitativ ansats. Kvalitativa studiers mål är att öka 

förståelsen och genom att lyssna på patienternas beskrivning så lyfts deras upplevelser, 

behov och förväntningar fram (Friberg, 2006). 
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Urval 

Slumpmässigt valdes den medicinpatient som kom närmast efter klockan 14.00 enligt 

Elvis. Patienterna sökte på grund av medicinska sjukdomstillstånd. För att inkluderas i 

studien krävdes att patienten prioriterades gul eller grön enligt METTS, var orienterad 

till tid, rum och person samt kunde tala svenska. Ansvarig sjuksköterska i triagen 

identifierade den första patienten som uppfyllde alla kriterier. En av författarna frågade 

patienten om deltagande i studien. 

 

Informanter 

Informanterna bestod av sju kvinnor och fem män. De sökte för bröstsmärta, dyspné, 

yrsel, neurologiskt bortfall, smärta/svullnad i underben samt oregelbunden hjärtrytm. 

Nio av informanterna var gulprioriterade och tre var grönprioriterade. Medianåldern var 

55 år med en spridning från 18 år till 78 år (se tabell 1). Samtliga tillfrågade patienter 

valde att delta i studien. 
 

 

 

 

Tabell 1.  Demografisk översikt vad gäller kön, ålder, prioriteringsnivå och sökorsak. 

 

 

Kön Ålder Prioritet Sökorsak 

 

Kvinna 

 

18 år 

 

Grön 

 

Yrsel 

Kvinna 27 år Gul Dyspné 

Man  30 år Gul Bröstsmärta 

Kvinna 37 år Gul Dyspné 

Kvinna 47 år  Gul Neurologiskt bortfall 

Man 54 år Grön Yrsel 

Kvinna  56 år Grön Oregelbunden hjärtrytm 

Man 63 år Gul  Neurologiskt bortfall 

Kvinna 68 år Gul Extremitets smärta/svullnad 

Man  70 år Gul Extremitets smärta/svullnad 

Man 71 år Gul Bröstsmärta 

Kvinna  78 år Gul  Extremitets smärta/svullnad 
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Datainsamling 

För att få genomföra studien lämnades en ansökan hos medicinklinikens 

verksamhetschef. I första formuleringen var frågeställningen skriven på ett sådant sätt 

att verksamhetschefen önskade prövning i Regionala etikprövningsnämnden. Texten 

ändrades från godkännande av studie till godkännande av kvalitetsuppföljning (bilaga 

1). Intervjustudien utfördes på författarnas arbetsplats. Den aktuella patienten 

tillfrågades om deltagande i studien av en av författarna efter första läkarbedömningen 

när de väntade på diagnostiska resultat och förnyad läkarbedömning. Intervjuerna 

genomfördes i ett rum i anslutning till akutmottagningen. En halvstrukturerad 

intervjumetod med öppna frågor användes där huvudfrågan var -Berätta vad du 

upplevde i mötet när du först blev bedömd här på akuten. Det gav möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få patienten att fördjupa sin berättelse (bilaga 2). Två testintervjuer 

gjordes vilket ledde till förändring i intervjuguiden. Ordvalet förändrades samt frågorna 

riktades mer så att berättelserna svarade upp mot syftet. De 12 intervjuerna skedde på 

vardagar. En intervju per dag för att få olika vårdpersonal som arbetade i triagen. 

 

Alla intervjuer utfördes av en av författarna åt gången för att patienten skall känna sig, i 

den mån det är möjligt, som en medskapare i samtalet. Här bygger intervjuaren upp en 

meningsfull och sammanhängande intervju (Davidsson & Patel, 2011). Två av 

informanterna bedömdes kunna gå hem efter första läkarbedömningen. De 12 

intervjuerna varade mellan 8 - 15 minuter och den totala intervjutiden var 131 minuter. 

Intervjuerna bandades med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas ordagrant på 

data via diktafonen. Författarna transkriberade varandras intervjuer för att få en 

tydligare uppfattning av nyanser i intervjun.  
 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) med induktiv 

ansats valdes där utgångspunkten är de upplevda erfarenheterna. De bandade 

intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes därefter igenom flera gånger av båda 

författarna för att få en överblick av materialet. Meningar och fraser som är relevanta i 

sammanhanget d.v.s. svarade på syftet, togs ut som meningsbärande enheter från 

intervjuerna. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebar att texten 

kortas samtidigt som det viktiga innehållet behålls utan att innehållet förändras. Det 

centrala innehållet i texten bevarades och benämndes med en kod. Koderna 

sammanfördes efter gemensamt innehåll och grupperas. Det kodade materialet gav 

möjlighet att reflektera över texten på ett nytt sätt. Koderna delades i olika grupper efter 

vad de hade gemensamt. Författarna gick därefter tillbaka till texterna igen och gjorde 

en ny analys för att få en mer detaljerad analys. Det slutliga resultatet blev sex 

underkategorier och en huvudkategori (se tabell 2). För att öka trovärdigheten har 

författarnas handledare fått tillgång till det avidentifierade materialet. Detta har gjort att 

koder och kategorier granskats så att det överensstämmer med textens innehåll och att 

våra bedömningar är rimliga (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 2. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och huvudkategori 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

          

 

 

 

Det resultat- 

inriktade 

vårdmötet 

  

  

  

Ähh jag fick ju 

komma in där 

med en gång. 

Fick komma 

in med en 

gång. 

Kort väntetid Bli skyndsamt 

bedömd som 

ett symtom 

        

       

De va ett vanligt 

sjukhusrum. Ett 

rum har väl 

ingen betydelse. 

Ett 

sjukhusrum 

har ingen 

betydelse. 

Miljön inte 

reflekterad 

Mötas i ett 

vårdrum 

        

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etikprövningslagens regler till samtycke och information har följts genom att ansöka 

om godkännande för studie hos verksamhetschefen. Ett informationsbrev till patienterna 

med förfrågan om deltagande i studie utformades (bilaga 3). Studier på kandidatnivå 

kräver normalt inte någon prövning av Regionala etikprövningsnämnden (CODEX, 

2011). 

 

Informationsbrevet gavs till de deltagande patienterna om studiens syfte innan intervjun 

startade. I samband med att frågan ställdes om deltagande i intervjun informerades de 

om att det inte skulle påverka deras väntetid på akutmottagningen. De fick skriva under 

ett samtyckesformulär att de var införstådda med studien. Informationen gavs även 

muntligen. Patienterna informerades också om att de när som helst kunde dra sig ur 

studien och att allt behandlas anonymt vid redovisning av resultaten. 

 

Konfidentialiteten säkerställdes genom att de medverkandes identiteter avidentifierades 

i materialet och att informationen endast är åtkomlig för författarna. Detta för att bevara 

deltagarnas integritet och förtroende. Under intervjun bars privata kläder för att kunna 

möta patienten på lika villkor i samtalet (Davidsson & Patel, 2011). 
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RESULTAT 

 

När intervjuerna analyserats framstod sex underkategorier och en huvudkategori (se 

tabell 3). Resultatet styrks med citat från intervjumaterialet.  

 

 
Tabell 3.  Presentation av resultat i underkategorier och huvudkategori. 

 

Underkategorier Huvudkategori  

    

Bli skyndsamt bedömd som ett symtom    

  

Slussas runt på akutmottagningen 

  

 

 

     

Bära på tidigare upplevelser  

 

Ha förväntningar på vårdmötet 

 

Det resultatinriktade vårdmötet  

Möta de professionella    

    

Mötas i ett vårdrum 

 

   

   

 

Det resultatinriktade vårdmötet 

 

Bli skyndsamt bedömd som ett symtom 

Informanterna beskriver upplevelsen av att de inte behöver vänta länge i väntrummet 

utan blir omhändertagna omgående. Till och med så snabbt att de inte hinner sätta sig 

ner. De blir överraskade då väntrummet är fullt av patienter och de ropas in i 

triagerummet inom kort. Triageringen och den tid fram till att de får träffa läkaren 

upplevs som kort.  

 

            ”Det var mycket patienter som satt och väntade, men de ropade in 

mig på några minuter” (11) 

 

______________________________________________________________________ 

 
Beteckningar som används generellt i citaten: 

//   = Överhoppad del i intervjun, som ej inverkar på innebörden 

(1) = Anger vilken informant som uttalar sig 

…. = Paus 
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När informanterna kommer till akutmottagningen och är fysiskt påverkade som 

exempelvis vid smärta och andnöd upplevs det som en självklarhet att de blir 

omhändertagna omgående. 

 

Vid samtalet med läkaren upplever informanterna att mötet är symtominriktat. De 

beskriver att de svarar på sjuksköterskan och läkarens frågor. Det beskrivs även att det 

till största delen är en envägskommunikation där informanten svarar och lyssnar. De ger 

uttryck för att de är iakttagna och utfrågade samtidigt uppfattas detta som noggrant och 

genomtänkt. Några informanter beskriver att bedömningen går så snabbt att de inte 

hinner tänka så mycket. Andra informanter beskriver att de får tillräckligt med 

uppmärksamhet och utrymme för att förmedla vad de vill säga. I intervjuerna 

framkommer det att informanterna inte förväntar sig att få ett långt möte tillsammans 

med läkaren då de söker på akutmottagningen.  

 

”A jag, det gick ju ganska fort om man säger så, Han 

presenterade sig ganska fort och så körde han i gång så att 

säga(skratt). Jag hann inte riktigt reflektera över vad han höll på 

med där riktigt nästan men det tyckte jag kändes rätt bra faktiskt 

ändå, ähh han testade lite grann och informerade vad han trodde 

det kunde va och vad som skulle hända och så vidare.”(8)  

 

Det beskrivs att mötet är stressat, men samtidigt ger både sjuksköterskan och läkaren 

dem tillräckligt med tid detta samtidigt som ett flertal vårdpersonal arbetar runt 

informanten. Någon frågar frågor och en annan tar kontroller. Detta upplevs inte som ett 

splittrat möte utan det känns bra. Det finns en upplevd oro att inte kunna förmedla vad 

som är anledningen till att informanterna söker vård på akutmottagningen. Det känns 

svårt att förklara vad som är problemet och informanterna vet inte om läkaren uppfattar 

rätt när de inte får någon respons.  Detta leder till att de känner sig som en patient i 

mängden. En god upplevelse är när informanterna uppmärksammas och deras symtom 

tas på allvar.  

 

Slussas runt på akutmottagningen 

Informanterna beskriver att de upplever vården på akutmottagningen som om den utförs 

på ett löpande band och att de slussas runt in och ut i rummen. De beskriver detta som 

jobbigt samtidigt som de upplever det som ekonomiskt, rationellt och tidssparande. 

 

            ”Man kan ju känna att man slussas runt lite grand så där, ja vad 

ska man säga, in i ena rummet och ut igen och så blir man 

sittandes och så in i ett annat rum och sitta där och vänta ett tag 

och så kommer det in någon och säger något och gör någonting 

det är lite grand som löpandeband principen” (5) 

 

 

Bära på tidigare upplevelser  

Informanterna har med sig tidigare upplevelse av sjukvård. En del informanter har med 

sig positiva upplevelser från tidigare besök inom vården vilket gör att de känner sig 



 13 

trygga och vet vad som kommer att ske. Andra bär med sig tidigare negativa 

upplevelser vilket leder till att några informanter från början tror att de kommer att bli 

missförstådda och inte kommer att förstå informationen de får. Några informanter 

upplever det som tur när de inte behöver vänta i väntrummet innan de kommer in på 

akutmottagningen. De beskriver att de har tilltro till vården och att de ska bli 

omhändertagna på ett professionellt sätt. 

 

Det framkommer under ett flertal intervjuer att media påverkar informanternas 

upplevelse om väntetiderna och att de förväntar sig en lång väntetid på flera timmar på 

akutmottagningen.  

 

”Hört i massmedia hur långa väntetider det är på akuten. 

Förvånande hur snabbt det gick” (9) 

 

Även upplevelser från tidigare besök på akuten själva eller tillsammans med anhöriga 

har gett dem förväntningar att det är långa väntetider. Tidigare upplevelser medför att de 

planerar sitt besök och tar med sysselsättning som bok och matsäck. En informant säger: 

 

 

Ha förväntningar på vårdmötet 

Besvikelse framkommer när informanter med remiss sökt fel instans och inte får vidare 

vägledning på akutmottagningen utan hänvisas vidare i vårdkedjan och skall då slussas 

vidare till nya specialister. Informanterna som kom med remiss förväntade sig förtur i 

systemet och att personalen redan hade vetskap om att de skulle komma till 

akutmottagningen.  

 

Själva triageringen upplevs som informativ men samtidigt forcerad så att inte 

informationen hinner smälta in.  Läkarsamtalet upplevs som givande och konstruktivt 

men efter samtalet vet de inte alltid vad de väntar på. 

 

                 ”Nej jag kan tycka att jag inte visste vad jag väntade på, 

ska jag ligga kvar här nu då eller ska jag gå med någon här 

nu eller någonting, kommunikationen kanske var lite dålig 

där. Kan jag uppleva, hmm…..”(7)  

 

Överrapportering av information mellan vårdpersonal upplevs som ett imponerande 

system. De behöver inte upprepa den information de lämnat i triagen utan 

vårdpersonalen har förmedlat informationen vidare. Detta utan att information tappats 

och informanten varit närvarande.  

 

Kommunikationen försvåras om informanten har hörselnedsättning och träffade 

vårdpersonal med utländsk brytning upplever en oro att missuppfattas och inte förstå 

informationen. När medicinska termer används upplever informanterna att de inte 

tillgodogör sig och får sammanhang i informationen. 

De som kom med remiss upplever att läkaren läser remissen innan han träffar 

informanten, vilket gör att han redan har all information. Informanten beskriver en 

upplevelse av att inte få ge sin bild av situationen utan det finns redan ett färdigt svar. 
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De påtalas att informanterna har andra förpliktelser hemma så som katten, hunden och 

små barn. De upplever att de inte har tid att vara sjuka vilket påverkar upplevelsen av 

mötet. En informant hade en sjuk mamma hemma vilket gjorde att hon hade svårt att bli 

inlagd på sjukhuset. I samråd med läkaren utfördes utökad blodprovstagning och 

röntgen under besöket på akutmottagningen. Detta för att undvika inläggning och ta 

hänsyn till informantens livsvärld. 

 

Möta de professionella  

Informanterna upplever sjuksköterskorna som trevliga, vänliga, lugna och 

professionella. Läkarnas bemötande upplevs som lugnt och vänligt men det 

framkommer samtidigt att läkarens bemötande upplevs som bestämt, hårt men korrekt. 

De känner att i svåra stunder är det viktigt att träffa människor som är snälla och 

förstående. De upplever att vårdpersonalen är det viktigaste för att mötet ska påverkas 

positivt.  

 

“Personalen var lugn, jag blev lugn.” (9) 

 

Bemötandet upplevs som ärligt och korrekt när vårdpersonalen utstrålar erfarenhet och 

det får informanterna att känna sig trygga. 

 

Mötas i ett vårdrum  

Informanterna upplever att vårdrummet inte har någon större betydelse, men samtidigt 

har samtliga informanter noterat draperierna i triagerummet. Några upplever att det är 

för öppet med draperierna. Andra beskriver dem som ombonande och att det är tryggt 

att höra personalens röster då man inte mår bra. De upplever att de är förvånade att det 

finns flera patienter på samma rum och att det hörs vad de andra pratar om, men att det 

inte var störande under triageringen.  

              

”Just när man kommer in där tycker jag att det är lite så där basic. 

Kunde sett annorlunda ut. När man kommer in där så är det dom där 

draperierna där. Det tyckte jag inte va nåt vidare… de var la 

lite….man kände sig som ett djur. Nahe inte djur men åh andra sidan 

så tänkte jag det att det är effektivt också när lk kommer in där så 

ja… så där olika stationer. Det är helt klockrent egentligen. //Det är 

ingenting som stör mig utan man är fokuserad på det man ehhhh… 

det man söker för.” (4) 

 

Under intervjuerna beskriver informanterna att det känns mer privat att träffa läkaren i 

ett enskilt rum och att det blir lättare att samtala fritt. De säger att rummet där de träffar 

läkaren är kalt och intetsägande som ett sjukhusrum brukar vara. Informanterna föredrar 

att vänta i de gemensamma utrymmen som finns, om deras hälsotillstånd är så att de 

orkar med det. Detta för att få yttre stimuli och skingra tankarna. Rummet beskrivs vara 

mindre viktigt i mötet det har högre prioritet att få snabb vård och vårdpersonal som ser 

patienterna som befinner sig i rummet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en empirisk studie med kvalitativ ansats som har analyserats 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att få svar på hur patienterna upplever 

mötet i triagen med sjuksköterska och läkare i samband med den första bedömningen i 

vårdrummet. på Akutmottagningen Östra sjukhuset. Den kvalitativa ansatsen sätter 

frågeställningen i ett sammanhang och vilket innehåll och variationer patienterna lägger 

i detta och därmed en bredare belysning av frågeställningarna. Bristen med den 

kvalitativa ansatsen är att den ger, jämfört med den kvantitativa ansatsen, information 

från färre patienter (Friberg, 2006).  Hade studien utökats och patienter från fler 

akutmottagningar intervjuats, som också arbetar med läkare i triagen, skulle troligtvis 

variationen av upplevelser blivit bredare. Författarna valde att inte utöka studien till att 

även inkludera andra akutmottagningar i vår region då de organisatoriskt och 

lokalmässigt är olika och upplevelsen hade troligtvis skilt sig åt på grund av olikheterna. 

 

För studien genomfördes 12 intervjuer med en huvudfråga och följdfrågor vilket gav 

möjlighet till breda svar från informanterna. Informanterna intervjuades i samband med 

besöket på akutmottagningen för att de skulle ha tydliga bilder av upplevelsen av mötet 

i triagen. Om studien hade utförts efter någon månad när informanterna hade erfarenhet 

av hela vårdförloppet av sitt besök på akutmottagningen fanns risk att deras svar var 

från hela deras upplevelse av besöket.  

 

Under eftermiddagen är det flest sökande patienter och mötet med sjuksköterska och 

läkare blir automatiskt kortare. Genom att välja att studera informanterna under den 

tiden då det vanligtvis är som mest patienter som söker mottagningen, finns möjlighet 

att tydliggöra de brister som patienterna upplever i samband med de korta mötena. Detta 

gjorde att ett klockslag på eftermiddagen valdes. Det blev ett slumpmässigt urval och en 

varierad spridning på ålder, kön, prioritering och de vanligaste sökorsakerna. För att få 

ytterligare variationer i upplevelserna skulle fler intervjuer kunnat utföras. Ett annat 

alternativ hade varit att välja ut ett visst antal efter kön, ålder, prioritering och sökorsak. 

Om informanter valts ut efter deras frispråkighet hade intervjuerna blivit längre och 

variationer av deras upplevelser hade troligtvis vidgats. En annan möjlighet fanns att 

intervjua informanterna efter en månad då de inte var mitt i ett sjukhusbesök och varit 

mindre oroliga för sina symptom. Triagemötet är ett kort möte vilket författarna anser 

vara anledningen till intervjuernas längd. Då intervjuerna blev korta fördubblades 

antalet intervjuer enligt riktlinjerna för en kandidatuppsats. Författarna upplevde då att 

de fick tillräckligt med material för att kunna genomföra en studie. Det första utkastet 

av intervjufrågor var utformade så att informanternas svar inte följde syftet. Efter 

provintervjuerna fördjupade författarna sig i intervjuteknik (Kvale, 2009) och 

formulerade om frågorna. Med större intervjuvana hade möjligheten att ställa rätt frågor 

och följdfrågor troligtvis gett ett mer innehållsrikt svar. Några informanter upplevde det 

ansträngt med bandspelaren. Detta märktes genom att de pratade tydligt och riktade sina 

svar mot diktafonen. När den stängdes av så slappnade de av, satte sig tillbaka i soffan 

och berättade gärna lite mer. Detta kan ha att göra med författarnas ovana i 

intervjusituationen. Att ha en mer modern utrustning som är mindre och tystare kan leda 

till att fokus leds bort från bandspelaren. Även Kvale (2009) tar upp att 
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intervjupersonerna ofta känner sig lättade då bandspelaren stängs av. Det kan vara så att 

informanten då tar upp ämnen som hon inte känner sig trygg med då bandspelaren är på. 

Dock bör den informationen övervägas om den kan ingå i analysmaterialet annars måste 

författarna få informantens tillåtelse att använda det.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys gav möjlighet att bearbeta 

materialet och identifiera variationer i texten.  För att stärka tillförlitligheten har båda 

författarna läst och genomfört analysen gemensamt. Detta gav möjlighet till reflektion 

och diskussion av texten. Skillnader och likheter lyftes fram för att kunna kategorisera 

texten. För att öka resultatets giltlighet bör det karaktäristiska och det som står för det 

som ska lyftas fram beskrivas för att resultatet ska vara sant. Även forskarens 

förförståelse och erfarenhet kan avspegla sig i resultatet. Därför är det värdefullt att en 

person med erfarenhet av forskning och ämnet granskar textens innehåll så att koder och 

kategorier överensstämmer med materialets innehåll (Graneheim & Lundman 2004). Då 

handledaren tidigare arbetat som sjuksköterska på en akutmottagning var hans 

granskning värdefull.   

 

Då materialet är insamlat på författarnas arbetsplats har de försökt att distansera sig för 

att inte färga resultatet med sin förförståelse. Forskningsintervjun är enligt Kvale (2009) 

ett professionellt samtal mellan forskaren och intervjupersonen och det finns en tydlig 

maktasymmetri. Det visar sig genom att den som intervjuar bestämmer ämne, vika 

frågor det skall samtalas runt och när samtalet är klart. Det finns även en risk att 

informanten beskriver det hon tror att forskaren vill höra (Kvale, 2009). Att komma i 

privata kläder var ett medvetet val för att kunna mötas på lika villkor. Upplevelsen var 

att informanterna först kände sig osäkra på vilka författarna var i privata kläder på 

akutmottagningen, men efter presentation och information om studien minskade denna 

osäkerhet. Arbetskläderna hade troligtvis hämmat vissa berättelser och informanterna 

hade kunnat känna sig ifrågasatta då de under intervjun är patienter inskrivna på 

akutmottagningen. Troligtvis blev det positivt att bära privata kläder under intervjuerna. 

Charon (2007) säger att klädvalet kan förstärka identiteten som professionen har och 

den hierarki som den besitter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Bli skyndsamt bedömd som ett symtom 

Informanterna upplevde att väntetiden i väntrummet gick fort, ibland hann de inte sätta 

sig. I en intervjustudie av Möller framkom det att det kan leda till att de känner sig 

oförberedda inför mötet och inte får en god start som är betydelsefull för upplevelsen 

(Möller et al., 2010). Målet med att korta ner väntetiden i väntrummet är att minska 

risken att patienter med livshotande åkommor blir sittandes utan snabbt bli bedömd och 

prioriterad utefter sina symtom och vitala parametrar (SBU, 2010). Liu et al. (2010) 

belyser att patienterna som söker akutmottagningen vill få uppmärksamhet och snabb 

handläggning. Den tid de får vänta i väntrummet innan de får träffa läkaren är av 

patienterna en av de viktigaste faktorerna i vårdmötet. Det är också väntetiderna som är 

det som patienterna är mest missnöjda med. I en studie av Ardaque et al. (2002) 

framkommer det att det snabba omhändertagandet är till nytta för alla patienter på 
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akutmottagningen. De som är fysiskt påverkade får snabb hjälp och de som söker för 

enklare åkommor blir nöjda när de omhändertas snabbt.  Detta är något som 

vårdpersonalen på författarnas akutmottagning också upplever som en stor nytta för alla 

parter. Akutmottagningen har gjort stora omorganisationer för att klara målen att 

bedöma patienterna inom tio minuter. Vid anströmning av patienter leder detta till att 

vårdpersonalen forcerar mötet i triagen vilket kan leda till ett stressat möte. Detta möter 

samtidigt som informanternas behov att bli omhändertagna omgående när de är fysiskt 

påverkade, vilket ses som en självklarhet. 

 

Informanterna upplever att mötet med läkaren och sjuksköterskan går så fort att de inte 

hinner reagera innan samtalet är över. De upplever att de mest svarar på frågor. 

Samtidigt säger informanterna att de inte behöver mer tid än den de får och att de tycker 

att de hinner förmedla vad de vill säga. Detta stärks av Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) 

där det framkommer att patienterna inte förväntar sig att bli delaktig på akuten men 

förväntade sig att kunna vara delaktiga vid inneliggande vård.  I Frank, Asp och 

Dahlbergs (2009) studie framkommer det att en väl fungerande dialog där 

vårdpersonalen visar respekt och förståelse krävde det inte mycket tid för att patienten 

skulle känna sig delaktig. Andra patienter kämpade för att bli involverade, de upplevde 

att de var i underläge. De hade olika strategier att försöka få kontakt med 

vårdpersonalen, ibland tog de hjälp av sina anhöriga. Den tredje gruppen de beskriver 

består av patienter som är nöjda med att bli sedda vilket innebar att de upplevde 

delaktighet i form av sporadiska kontakter. Denna kontakt kunde vara vid 

medicintekniska göromål och denna uppmärksamhet gjorde att patienterna kände sig 

bekräftade. Viss oro beskrevs dock av informanterna att inte kunna förmedla sina 

symtom och bli tagen på allvar för sin sökorsak. Det framkommer också att mötet går så 

snabbt att de inte hinner tänka så mycket. I det otrygga mötet beskriver Möller et al. 

(2010) att patienter som söker vård på akutmottagningen känner sig osäkra på om de 

kommer att bli ifrågasatta eller vara välkomna då de kommer. De är oroliga över vad 

som kommer att hända på akuten och vilken diagnos de kommer att få. En vanlig oro 

var också att bli bortglömda i den långa väntan i väntrummet.  

 

Slussas runt på akutmottagningen 

Informanterna beskriver att mötet är stressat och liknas med löpandebandprincip men är 

effektivt och tidssparande. Nyström har i sina studier beskrivit omhändertagande på 

akutmottagningen som en likhet med industrin där patienterna slussas runt på 

mottagningen för att vården ska bli snabb och effektivt. Problemet med detta kan bli att 

upplevelsen är att patienterna förflyttas mellan olika stationer och det finns ingen 

möjlighet att påverka förloppet (Nyström, 2003). Informanternas beskrivning är att de 

slussas ut och in i rummen. Enligt Andersson et al. (2012) strävar vårdpersonalen efter 

att uppnå ett effektivt arbetsflöde. Vård och omsorg på akuten beskrivs vara 

standardiserad och främst inriktad på medicinska vårdbehov. Det finns tydlig 

vägledning om vad sjuksköterskan ska göra då en patient uppvisar olika symtom och 

tecken. Detta kan leda till svårigheter att ge individanpassad omsorg utifrån patientens 

aktuella situation. Det är viktigt att det finns utrymme och tid att ge god omvårdnad för 

att förhindra en mekanisk syn på patienterna (Andersson et al. 2012). Standardiseringen 

i form av METTS är även en trygg grund i beslutsstöd och ger möjlighet till att öka 

patientsäkerheten och genomströmningen. Samtidigt visar andra studier att evidens för 



 18 

både METTS, streaming och fast track är låg (SBU, 2010). Författarnas förförståelse 

före studiens start var att tidspressen dominerar i mötet med patienterna i triagen, men 

informanterna har beskrivit triageringen som tidssparande och rationell i första hand.  

 

Bära på tidigare upplevelser  

De flesta informanter bär med sig tidigare erfarenheter av sjukvård både personliga, från 

anhöriga och massmedia vad det gäller väntetid. Ordförande i vårdförbundet skriver i en 

debattartikel om att det är tankefel och slöseri med resurser när alla människor oavsett 

hur sjuka de är ska ha vård på akuten inom en kort tid. Det är viktigt att primärvården 

ser över sin tillgänglighet och skapar ett större förtroende (Ribeiro, 2011). Hon uttalar 

sig även i Vårdfokus om att akutvårdsgarantins tillgänglighet leder till att resurserna i 

akutvården går till att sköta småkrämpor (Diaz, 2011). Patienter med lindriga symtom 

men med snabb duration söker oftare till akutmottagningen på grund av oro. Har de 

tidigare varit på akutmottagningen söker de sig gärna dit igen (Backman, Blomqvist, 

Lagerlund, Carlsson-Holm & Adami, 2008). Ökar tillgängligheten i primärvården 

hänvisar sjukvårdsupplysningen fler patienter dit och färre patienter kommer att besöka 

akutmottagningarna och väntetiderna på akutmottagningen minskar. De kan då uppfylla 

både patienternas, vårdpersonalens och politikernas mål vad det gäller tid till att träffa 

läkaren (Ribeiro, 2011). En ytterligare åtgärd är att primärvården ser över sin 

tillgänglighet. Vårdgivare i primärvården samlas i dialogforum och försöker få starkare 

styrmedel som hänvisningsregler och tidbokning på vårdcentralerna för att patienterna 

skall hänvisas till primärvården från akutmottagningen. Primärvården ökar sina 

öppettider för att kunna erbjuda vård till de patienter som hänvisas från 

akutmottagningarna.  Tillgängligheten på akutmottagningarna gör det lättare att söka sig 

dit. Remisstvång har diskuterats för att få söka till akutmottagningen (VG primärvård, 

2012). Akutmottagningarna har olika inriktningar och specialiteter på vården vilket 

påverkar vilka patientgrupper som kan söka vård på respektive akutmottagning (Elliot et 

al., 2010). Det stämmer väl överens med författarnas erfarenheter att det leder till 

besvikelse när patienter med remiss hänvisas till fel instans och hänvisas vidare i 

vårdkedjan. Då vården är så specialiserad att det inte finns möjlighet att vårda hela 

patienten på ett och samma sjukhus leder till stor besvikelse hos patienterna och en 

kluvenhet hos vårdpersonalen. Patienternas önskan och politikernas mål går hand i 

hand. Väntetiderna upplevs ofta som det mest negativa i samband med besöket på 

akuten. I studien säger informanterna att de har tilltro till vården och de förväntar sig att 

bli omhändertagna om de söker på akutmottagningen. Enligt Ruben och Widegren 

(2011) förutsätter patienterna att den medicinska kvaliteten och säkerheten på 

akutmottagningen är optimal. 

 

Ha förväntningar på vårdmötet 

Några informanter upplevde att de fick tillräckligt med information medan andra kände 

att de inte visste vad de väntade på vilket styrks av Macdonald (2007) som menar att det 

kommer sig av att de träffat olika personer som integrerat olika i sina relationer med 

patienterna i mötet. Upplevelsen av information beror också på hur mycket tid som 

spenderas tillsammans med vårdpersonalen och vilket engagemang vårdpersonalen har 

(Macdonald, 2007). Information är viktig för att minska frustration i samband med 

väntetider. Osäkerhet om vad som ska hända kan annars ge ytterligare besvär och 
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symtom (Andersson et al., 2010). Patienter som vet vad de väntar på och får fortlöpande 

information har lättare att acceptera väntetiden som annars upplevs som tröstlös. De 

hanterar även både positiva och negativa förändringar lättare (Möller et al., 2010). 

Vårdersonalen kan påverka att patienterna känner sig tillfredsställda genom att förklara 

deras hälsotillstånd, förmedla behandlingsplaner och uppfattning om förväntade 

väntetider. Genom att sedan följa upp och titta till patienterna under väntetiden känner 

sig patienterna uppmärksammade vilket ger en mer nöjd patient (Meade, Kennedy & 

Kaplan, 2010). När det är många patienter på akutmottagningen har vårdpersonalen 

begränsat med tid och hinner då inte förnya informationen vilket kan leda till otålighet 

hos patienterna. Informationen är viktig för patienterna och att det blir lugnare och en 

trevligare stämning när information ges kontinuerligt, men vårdpersonalen har samtidigt 

som krav att de patienter som kommer in på larm måste omhändertas omgående. Detta 

har alla patienter och anhöriga förståelse för, men frågar genast “När är det min tur?” 

Nästan samtliga informanter hade föreställning om att det skulle vara långa väntetider 

och ta lång tid. De blev nöjda över att det gick fort och effektivt. Som vårdpersonal 

känns det positivt att arbetet med att minska ledtiderna slagit väl ut och under många 

timmar under dygnet kan akutmottagningen hålla både ledtider och kvalitet i vården. 

 

I resultatet beskriver informanterna att de är imponerade av systemet att överrapportera 

och att inte tappa informationen. Enligt Burleys (20011) studie blir kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal oftare avbruten på akutmottagningar än inom 

primärvården. Dessa avbrott kan påverka upptaget av information och leda till 

missuppfattningar om patientens status. Det är viktigt att minimera antalet vårdpersonal 

som patienten möter. Att kunna samtala avskilt och inte påverkas av andra stimuli eller 

bli avbruten av andra gör att kommunikationen och relationen stärks. I linje med 

Burleys resultat tar informanterna upp att om vårdpersonalen använder medicinska 

termer eller om de har utländsk brytning uppfattas det som ett hinder i 

kommunikationen. Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdal, Palmblad och Wimo (2004) 

påtalar att användningen av medicinska termer kan leda till att innehållet missförstås 

och detta skapar en känsla av oro för patienten. Burley beskriver också att det inte är 

ovanligt att patienter som söker akutmottagningen inte kan kommunicera på svenska 

vilket gör att anamnesen blir bristfällig. Då det första mötet i triagen är oplanerat finns 

ingen möjlighet att använda sig av tolk direkt. Risk finns då att patienten prioriteras 

felaktigt och blir felbehandlade. För att minimera risken att patienter felbehandlas 

använder Östras Akutmottagning sig av telefontolk till alla patienter som har svårt att 

kommunicera på svenska under läkarsamtalet. Detta leder ofta till ytterligare 

information om patientens hälsa, sociala situation och övriga önskemål som är 

ovärderlig för att patienten skall kunna få en god vård. 

 

I mötet med vårdpersonal är det viktigt att patienten får känna sig bekräftad genom att 

få delge sin sjukdomshistoria. I resultatet visade det sig att en informant som kom med 

utförlig remiss till akuten upplevde att hon inte med egna ord fick säga vad hon sökte 

för utan fortsatt vård var redan planerad utifrån remissen. Informanterna upplever att 

mötet är stressigt, det går så snabbt, de inte hinner tänka och de är oroliga att de inte kan 

förmedla det de vill ha sagt. Eldh, Ehnfors o Ekman (2006) kom fram till att om 

patienten ska kunna uppleva delaktighet i mötet måste vårdaren se patienten som expert 

på sina egna erfarenheter och sin kropp (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). Genom att se 

och uppmärksamma den enskilde patienten kan sjuksköterskor på ett professionellt sätt 
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ställa frågor så att patienten kan berätta om sina symtom. När patienterna förstår att 

vårdpersonalen är intresserade och söker ytterligare bakgrund till deras 

sjukdomshistoria och varför de söker vård är författarnas upplevelse att patienterna blir 

lugna och känner sig bekräftade. 

 

Informanterna upplever att när de svarar på standardiserade frågor ges minimalt 

utrymme att förmedla livssituation. Nyström (2003) påtalar att patientens delaktighet är 

bekräftad när patienten själv fått tala. Förståelse och respekt för patientens känslor är 

viktig då denne är orolig och befinner sig i en främmande miljö.  I resultatet 

framkommer att vårdpersonalen tagit hänsyn till informanternas sociala situation genom 

att de har möjlighet att bli utredda på akuten och slipper bli inlagd enligt informantens 

önskan. Enligt Frank et al. (2009) kan patienter inte behandlas som en grupp utan det är 

viktigt att ha en helhetssyn och se patienterna som individer som har olika behov Deras 

resultat visar att patienten känner sig delaktig även under de korta stunder när 

vårdpersonalen på akutmottagningen ger dem uppmärksamhet då de gör medicinsk 

teknisk omvårdnad. De känner sig bekräftade då vårdpersonalen söker svar på deras 

medicinska diagnos. Det kan också bero på att patienterna inte har förväntningar att 

kunna vara mer delaktiga i vården på en akutmottagning. 

  

Möta de professionella  

Informanterna upplevde mötet med vårdpersonalen i triagen som lugnt, trevligt, vänligt 

och professionellt. I likhet med vårt resultat har Göransson och von Rosen (2010)  

studie visat att patienterna hade stort förtroende för triagesjuksköterskorna och att de till 

största delen var nöjda med triageringen och den information de fick. I deras studie 

framkom samtidigt att patienterna upplevde att de inte blev sedda och att de hade önskat 

få en medicinsk bedömning i samband med triageringen. Detta framkom inte i vår 

studie då patienterna i nära anslutning till triageringen fick en läkarbedömning. I Möller 

et al. (2010) beskrivs upplevelsen att vårdpersonalens kompentens motsvarade deras 

förväntningar och att blir lättare att öppna upp sig då vårdpersonalen förmedlar kunskap 

och förtroende. 

 

 

Mötas i ett vårdrum 

Informanterna i studien har samtliga noterat draperierna i triageringsrummet. Några 

upplever att det är öppet och vårdpersonal och patienter hör vad de andra pratar om. 

Andra upplever att det är ombonat och att det känns tryggt att höra andra röster. Muntlin 

et al. (2006) beskriver i sin studie att miljön inte är viktigast när patienterna söker för 

sina medicinska behov är känt sedan tidigare. I dag är många sjukhus äldre och 

lokalerna är inte avpassade för det ökade antal patienter som kommer till 

akutmottagningarna (Muntlin et al., 2006). Ljuset och belysningen är det viktigaste när 

vi skapar oss ett intryck av rummet. Bäst är dagsljuset som ger variationer och en bra 

färgåtergivning. Även färgerna och bakgrundsljud påverkar oss både positivt och 

negativt (Wijk, 2004). Informanterna har inga större förväntningar på rummet. De säger 

att det är kalt och intetsägande.  I studien av Larsson Kihlgren et al (2004) beskriver 

patienterna att de väntar i undersökningsrum med vita väggar och stark ljus i taket på 

hårda och obekväma britsar. Enligt Wijk (2004) kan vi skapa ett mycket bättre vårdrum 
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om hänsyn tas till denna kunskap om ljud, ljus och färg. Att skapa en behaglig miljö 

med lugnande inverkan för att få mötet så positivt som möjligt. 

 

Enligt Douglas och Douglas (2004) ökar miljön känslan av välbefinnande samtidigt är 

det generellt sett så att patienterna är nöjda med de enkla bekvämligheter som finns på 

sjukhuset. Patienterna önskar både integritet och möjlighet att kunna samtala med andra 

samt ha kontroll på det som händer (Douglas & Douglas, 2004). Att sitta i väntrummet 

kan ge en ökad trygghet och välbefinnande, vilket några av informanterna valde. I 

motsats till vår studie har Stuart, Parker och Rogers studie visat att patienter tyckte att 

väntrummet var en obekväm plats att vänta länge på och kunde speciellt för äldre 

patienter upplevas skrämmande. 

 

Om patienten söker för en händelse som är känslig och inte vill berätta så måste 

vårdpersonalen respektera detta (Baillie, 2005). Det kan bli extra känsligt i 

triagerummet där draperierna släpper genom både ljud och rörelser. Det finns samtidigt 

möjlighet att ge patienten fler tillfällen till att berätta genom att bekräfta patientens 

integritet och erbjuda ett annat rum för samtalet (Wiman & Wikblad, 2004). Det är 

viktigt att vårdpersonalen är lyhörda till om patienten upplever att det är svårt att berätta 

om sina symtom eller vad de har varit med om innan de uppsökte akutmottagningen då 

Östra sjukhusets triagelokal erbjuder begränsad möjlighet till sekretess. Om patienten 

verkar obekväm finns möjlighet till enskilt undersökningsrum där triageringen kan 

fortsätta. 

 

 

Fortsatt forskning 

De studier som finns om triage jämför hur det var innan triage infördes och efter triage 

infördes (Hansen, 2010). I en artikel i dagens medicin påtalas det att det är viktigt att se 

till att den medicinska säkerheten, vårdkvalitet och resursanvändningen är tillräcklig när 

akutvården får nya verksamhetsmål (Eklund et al., 2011) 
 

Förslag på fortsatt forskning kan vara: 

- Patientens upplevelse av väntetiden från det att nummerlappen tas och till triagering     

utförs. Det är en riskfylld tid innan de blir bedömda både vad det gäller den 

medicinska säkerheten och patientens upplevda oro. Det finns lite forskat om detta. 

- Patientens upplevelse av mötet i triagen där intervjuerna görs efter någon månad. Ser 

  vi ett annat resultat då? 

- Sjuksköterskans och läkarens upplevelse av mötet i triagen. Ur vårdpersonalens 

perspektiv ta reda på om det finns utrymme att ge patienterna den uppmärksamhet och 

utrymme de tycker de är i behov av. 
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SLUTSATSER 

I det resultatinriktade vårdmötet, bli skyndsamt bedömd som ett symtom, känner sig 

informanterna snabbt omhändertagna och är nöjda. Effektiviteten upplevs negativt då 

mötet är stressat men samtidigt positivt då väntetiden blir kort. I mötet får de berätta 

varför de söker, men under en form av envägskommunikation. Informanterna slussas 

runt på akutmottagningen vilket är jobbigt men beskrivs samtidigt ekonomiskt, 

rationellt och tidssparande. Alla informanter bär på tidigare upplevelser. Att ha 

förväntningar på vårdmötet tar sig uttryck negativt när t.ex. remisspatienter sökt fel 

instans och positivt när vårdpersonalen tar hänsyn till informanternas livsvärld. De 

påtalar att de får ett professionellt, vänligt och lugnt bemötande i underkategorin möta 

de professionella. Mötet sker i ett vårdrum som de inte lägger så stor vikt vid, men 

upplevelsen kan förbättras om miljön förändras.  

 

Väntetiden och delaktigheten framträder som en röd tråd genom diskussionen. Om vi 

kan bjuda in patienterna till att bli mer delaktiga kommer deras upplevelse av mötet på 

akutmottagningen att förbättras. 

 

Resultatet kan vara till hjälp för att öka vårdpersonalens förståelse och förhållningssätt 

till patienterna i triagemötet. Att i det korta mötet ge utrymme för att patienten skall 

känna sig delaktig i mötet och att utforma vårdrummet för att ge en behaglig miljö och 

lugnande inverkan. Då verksamheten hela tiden förändras är det viktigt att följa upp 

patienternas upplevelser av mötet kontinuerligt för att kunna erbjuda en ”God Vård”. 
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                   Bilaga 1 

Verksamhetschefens godkännande av kvalitetsuppföljning 

 
Vi är två sjuksköterskor som läser Examensarbete 1 för att skriva vår kandidatuppsats. 

Målsättningen med studien är att ta reda på hur patienterna som söker vård här på Östra 

sjukhusets akutmottagning upplever mötet med sjuksköterska, undersköterska och läkare i 

triagen. 

 

För att ta reda på detta önskar vi utföra patient intervjuer som spelas in. Det rör sig om cirka 6-

10 intervjuer. Intervjuerna kommer att utföras inom en halvtimma från det att patienten 

triagerats och bedömts av läkare. Studien vänder sig till medicin patienter efter att de träffat 

sjuksköterska, undersköterska och läkaren i triagen. Patienter vars tillstånd inte lämpar sig för 

intervju d.v.s. röda och orange prioriterade, dementa, alkoholpåverkade, i behov av tolk och 

patienter i psykisk obalans kommer att exkluderas. Intervjun kommer att ske i anslutning till 

akutmottagningen. För att kunna mötas på så lika villkor som möjligt och minimera den 

maktfaktor författarna har sker intervjun i privata kläder. 

Deltagarna informeras muntligen och skriftligen. Deras samtycke hämtas genom ett patient brev 

där de får en kort förklaring samt information om studien. De undertecknar för sitt godkännande 

till att delta i studien. 

 

Det analyserade resultatet kommer att vara avidentifierat. Deltagandet är helt och hållet frivilligt 

och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

materialet. Observera att patientens väntetid till fortsatt behandling och utredning inte kommer 

att påverkas av deltagandet. 
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     Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide 

 

 

Inledande fråga: 

Berätta vad du upplevde i mötet när du först blev bedömd här på akuten. 

 

Uppföljande frågor: 

Var det något specifikt du upplevde i mötet med sjuksköterskan! 

Var det något specifikt du upplevde i mötet med läkaren! 

Vad upplevde du påverkade ditt möte? 

Vad hade rummet för betydelse för dina upplevelser? 

 

Sonderande frågor:  Kan du berätta mer 

Upprepande frågor: Upprepning av det betydelsefulla ordet. 

                                       Du säger att …….., kan du berätta mer om det. 

Specificerande frågor:  Vad tänkte du då på? 

Tystnad:   Reflektionstid 
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                          Bilaga 3 

 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Vid akutmottagningen pågår nu en studie inom ramen för ett examensarbete där syftet 

är att beskriva patienternas upplevelse av mötet med sjuksköterskor, undersköterskor 

och läkare i triagen. Det är alltså den första bedömningen och prioriteringen som 

gjordes när du kom till akutmottagningen. Det var då du pratade med en 

sjuksköterska/undersköterska och de tog puls, blodtryck m.m. samt att du träffade en 

läkare. 

 

Syftet med studien är att ta reda på vad patienterna som söker vård på Östra sjukhusets 

akutmottagning upplever mötet med sjuksköterska, undersköterska och läkare i triagen. 

 

För att få reda på dina upplevelser önskar vi intervjua dig och intervjun spelas in på 

band. Intervjun kommer att genomföras på akutmottagningen under tiden du väntar. 

Observera att din väntetid och ditt omhändertagande på akutmottagningen inte påverkas 

av att du deltar.  

 

Du som patient tillfrågas härmed om samtycket till att Madelene Andréasson och 

Susanne Svenningsson intervjuar dig i samband med ditt besök på akutmottagningen. 

 

Den intervjun som görs kommer inte att innehålla några känsliga uppgifter om dig som 

t.ex. ditt namn eller personnummer Dina svar kommer att behandlas så att ingen 

obehörig kan ta del av dem och du kommer att vara anonym vid redovisning av 

resultaten från studien. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta, utan förklaring. All 

eventuell insamlad data där du medverkat kommer då att förstöras. 

 

Om det uppkommer frågor kan Du kontakta någon av följande: 

 

 

Madelene Andréasson  Susanne Svenningsson 

Leg.  Sjuksköterska   Leg.  Sjuksköterska  

madelene.andreasson@vgregion.se susanne.eva1.svenningsson@vgregion.se 

Tel: 031-343 44 03  Tel: 031-343 40 44 

 

 

Vi handleds i examensarbetet av  

  

Henrik Andersson 

Leg. Sjuksköterska, Universitetsadjunkt, Doktorand 

Tele: 033- 435 47 79 

 

mailto:madelene.andreasson@vgregion.se
mailto:susanne.eva1.svenningsson@vgregion.se
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Samtycke till att delta i studien  
 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående skriftliga 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att 

jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta 

medför några konsekvenser. 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Muntlig och skriftlig information har delgivits deltagaren 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 
 


