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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Akutmottagningen är dit akut sjuka eller skadade människor söker sig med sina 
symtom. Det kan vara allt från en traumatisk- till en livshotande situation. Patienter triageras 
efter standardiserade metoder där patienter bedöms efter sina symtom. God kommunikation 
och information har en stor betydelse för tillfrisknandet, välbefinnandet och hälsan. 
Bemötandet och omhändertagandet räknas som en av de grundläggande aspekterna där 
patienters initiala behov av vård tillgodoses. Trots det fick Inspektionen för vård och omsorg 
under år 2015, 515 anmälningar beträffande bemötande.  Syfte: Syftet var att beskriva 
patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. Metod: En 
litteraturöversikt där totalt elva artiklar inkluderats, varav nio artiklar med en kvalitativ 
utgångspunkt och två med en kvantitativ utgångspunkt. Resultat: Sammanställs i fyra 
övergripande kategorier; Information och kommunikation mellan sjuksköterska och patient, 
patienters erfarenhet beträffande väntetiderna, patienters erfarenhet av sjuksköterskors 
bemötande och känslan av att vara ett objekt. Konklusion: Information- och 
kommunikationsbristen ligger till grund för patienters negativa inställning till 
akutmottagningen och bör belysas fortsättningsvis i framtida studier.
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___________________________________________________________________________ 

Background: The emergency department is where people with acute and non-urgent care 
goes to with their symptoms. It can include everything from trauma- to a life threatening 
situation. Patients goes through the triage by standardized methods in which the patients are 
assessed for their symptoms. Good communication and information are important for the 
patient’s recovery, well-being and health. The encounter and caretaking is considered as one 
of the basic aspects where the patient’s initial needs of care have to be satisfied. However, 
during 2015 the health and social care inspectorate (IVO) got 515 reports concerning 
encounter and treatment. Aim: The aim of the study was to describe Patients’ experiences 
of the nurse’s encounter at emergency departments Method: A literature review was made 
containing eleven scientific articles with both a qualitative and a quantitative basis. Nine of 
these had a qualitative basis and two had a quantitative basis. Results: The results are 
compiled in four categories: Information and communication between nurse and patient, 
patient’s experiences regarding waiting times, patient’s experiences of nurses encounter and 
the feeling of beeing an object. Conclusion: The lack of information and communication is 
the foundation of patient’s negative attitude towards the acute care. 
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INLEDNING 

Akutmottagningen är en av de primära enheterna dit akut sjuka eller skadade människor 
söker sig med sina symtom. De symtom som patienten söker för kan variera och kan vara 
allt från en näsblödning till en mer traumatisk situation, såsom en bil- eller fallolycka, där 
ett våld som innebär livshotande skada föranleder besöket (Wikström, 2012). Det ställs höga 
krav på att sjuksköterskor gör en initial bedömning redan i triagen där de personerna med 
störst behov av vård ska ges företräde, vilket sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763). På akutmottagningen genomförs en strukturerad bedömning utefter aktuella 
bedömningsinstrument. Vid ett akut skede bör de medicinska åtgärderna prioriteras. Dock 
är omvårdnadsaspekterna, såsom bemötandet, minst lika viktiga för att säkerställa en god 
vård. Därför är det av vikt att konkretisera och belysa patienters erfarenheter av 
sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. 

BAKGRUND 

Definition av akutmottagningen 

År 2015 sökte 2,5 miljoner människor vård på någon av Sveriges akutmottagningar vilket är 
en ökning på tre procent sedan 2014 (SOSFS, 2015). En akutmottagning arbetar med akuta 
skador, traumapatienter som utsatts för hög energetiskt våld, infektioner, medicinska 
åkommor, ortopediska och kirurgiska skador (Wikström, 2012). Den vanligaste 
skadeorsaken enligt Injury Database (IDB) är kontusion, frakturer och öppna sår 
(Socialstyrelsen, 2010). De patienter som söker sig till en akutmottagning kommer självmant 
eller med ambulans och innebär en stor variation för personalen (Göransson, Eldh & Jansson, 
2008). Utgångspunkten för sjuksköterskor kan man finna i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor agerar patientsäkert i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659). Trots tydliga lagar och riktlinjer fick inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
under år 2015 totalt 515 anmälningar mot akutmottagningar. Majoriteten av anmälningarna 
mot akutmottagningarna berörde bemötandet, diagnosticering samt vård och behandling 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2015). 

Omhändertagande på akutmottagningen 

Sjuksköterskor på bland annat akutmottagningar utgår från standardiserade 
triageringsverktyg och ABCDE-konceptet, vilket innebär att den med störst behov av vård 
ska ges företräde med intentionen att rädda liv enligt ett systematiskt schema och ett akut 
omhändertagande (Wikström, 2012). Triageringssystemet grundar sig på hälso- och 
sjukvårdslagen och 2 § i SFS 1982:763 vilket beskriver att “den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvården skall ges företräde till vården”.  
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Inom Sveriges landsting används idag standardiserade verktyg såsom Rapid Emergency 
Triage and Treatment system (RETTS) och Medical Emergency Triage and Treatment 
System Adult (METTS-A) som används för snabbare handläggning av akut sjuka patienter 
genom ABCDE-konceptet (Göransson et al., 2008; Widgren & Martinius, 2007). För att 
säkerhetsställa en adekvat bedömning som bygger på evidensbaserad kunskap används 
ovanstående verktyg för ett snabbt samt säkert omhändertagande. Widgren och Martinius 
(2007) betonar att ett snabbt omhändertagande på akutmottagningen är viktigt för att 
patientens prognos och fortsatta behandling ska upprätthållas samt säkerhetsställas. I figur 1 
definieras hela vårdförloppet i detaljerad form på akutmottagningen, från det att patienten 
inkommer till akutmottagningen till att patienten skrivs ut till hemmet eller inläggning för 
vidare åtgärder. 

 

 

 

Figur 1. (Göransson et al., 2008, s. 14). 

Bemötande på akutmottagningen 

Bemötande kan enligt Nationalencyklopedin (2016) definieras som uppträdande, att möta 
och behandla. Det är ett svårdefinierat begrepp som handlar om att samspela och att 
interagera med andra människor i olika kontexter. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 
sjuksköterskan respektera patientens integritet och värdighet oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionshinder och sexuell läggning med flera. Hälso- och sjukvårdslagen preciserar att 
patienten ska visas omtanke och respekt (SFS 1982:763) och enligt Wikström (2012) innebär 
det att patienten alltid ska stå i centrum och att varje beslut ska tas med hänsyn och lyhördhet 
för det patienten berättar. Fossum (2013) menar att ett gott bemötande handlar om att visa 
respekt, omtanke och att tillgodose patientens upplevda behov av omvårdnad. Patientens 
vistelse på en akutmottagning kan bli kort och intensiv (Wikström, 2006). En utmaning för 
sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning kan vara att ge patienten ett gott bemötande 
under denna korta vistelse (Nyström, 2003). En av orsakerna till utmaningen kan vara att det 
inte finns tillräckligt med resurser för att möta patientens behov (Nyström, 2003).  

Kommunikation och information 

Wikström (2012) menar att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienten är en 
viktig del, eftersom besöket till akutmottagningen kan vara både omtumlande och 
skrämmande. Det som upplevs som en ofarlig situation för sjuksköterskor kan för en patient 
upplevas som traumatisk, skrämmande och livshotande (Wikström, 2012). 
Kommunikationen mellan en sjuksköterska och patient bör grundas på att sjuksköterskor ser 
patienten som en helhet och inte enbart fokusera på de medicinska problem som patienten 
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har sökt vård för (Eriksson, 1989). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska beskrivs det att sjuksköterskan ska kunna kommunicera med patienten på ett 
respektfullt, lyhört och med ett empatiskt förhållningssätt för att inge trygghet 
(Socialstyrelsen, 2005). Wikström (2012) beskriver vikten av trygghet och att det är 
väsentligt att hålla patienten uppdaterad om händelseförloppet under vistelsen på 
akutmottagningen för att upprätthålla patientens känsla av trygghet. När patienten besöker 
en akutmottagning kan apparater, exempelvis EKG-utrustning som mäter hjärtats elektriska 
impulser, orsaka stress, ångest och oro hos patienten. Genom att sjuksköterskor informerar 
patienten om processen kan patientens känsla av stress, ångest och oro lindras (Wikström, 
2012). Graubaek (2012) menar att information är en grundläggande aspekt för att patienten 
inte ska förlora kontrollen över situationen. Frank, Asp och Dahlberg (2008) menar att 
sjuksköterskor bör ha ett öppet förhållningssätt, ställa öppna frågor och bygga en relation till 
patienten, för att inge trygghet i en annars kaotisk situation. Sjuksköterskan ska 
säkerhetsställa att patienten förstår informationen och att de sker en dialog kontinuerligt 
(SFS 2014:821). Frank et al. (2008) menar att sjuksköterskors arbetsuppgift är att erbjuda 
patienten tillräckligt med information om sjukdomstillståndet så att patienten ska kunna ta 
ett adekvat beslut kring vård och behandling, utan att bli ignorerad eller nonchalerad under 
sitt besök. Tingström (2012) vidhåller att vårdpersonal ständigt bör informera patienten om 
det som pågår för att undvika missförstånd eller onödig rädsla.  

Vårdrelation och vårdandet 

Wiklund (2003) beskriver vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient som en grund för 
en meningsfull omvårdnad som minskar patientens lidande och ökar dennes välbefinnande. 
Enligt ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) ska sjuksköterskor bemöta 
och vårda alla människor lika, visa patienten respekt och empati samt ta hänsyn till 
patientens integritet och behov av sekretess. Wiklund (2003) menar att en god vårdrelation 
innebär att sjuksköterskan är tillgänglig och att patienten bereds möjlighet att släppa in 
sjuksköterskan i sin livsvärld. För att uppnå en god vårdrelation krävs det att sjuksköterskan 
engagerar, involverar, stöttar och visar ett genuint intresse för patienten (Wiman & Wikblad, 
2004). Stress och förutfattade meningar kan resultera i en begränsning och en svårighet att 
etablera en relation (Frank et al., 2008). Frank et al. (2008) och Willman (2014) menar att 
en bristande vårdrelation kan förorsakas av personalbrist, akutmottagningens stressiga miljö 
eller av att arbetsbelastningen är för hög. Detta konkretiseras även i IVO:s tillsynsrapport 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2015) där akutmottagningar i Sverige undersökts. 
Tillsynsrapporten visar att ett bristande bemötande lett till allvarliga konsekvenser för 
patienten i form av felaktiga behandlingar och åtgärder i det akuta skedet. 
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Hälsa och lidande 
 
Eriksson (1989) menar att om patienten utelämnat sin kropp är det viktigt att värna om 
patientens autonomi. Autonomi innebär rätten till självbestämmande och att patienten alltid 
har rätt att bestämma över sin egen vård och behandling (Frank et al., 2008). Eriksson (1989) 
beskriver hälsokorset som en sammansättning av fysiska och psykiska upplevelser av hälsa 
och ohälsa samt hur de sätts i relation med varandra. Välbefinnande kan upplevas trots 
närvaro av sjukdom och ett lidande kan uppstå trots frånvaro av sjukdom (figur 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Hälsopositioner från Eriksson (1989) s. 46 
 
 
Lidande kan uppstå när en individ upplever smärta, rädsla, skam, hopplöshet eller kraftlöshet 
(Eriksson, 2015; Lyckhage-Dahlborg, 2010). Eriksson (2015) kategoriserar lidande som 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är något som direkt kopplas 
till ett sjukdomstillstånd eller en ohälsa där patientens subjektiva och objektiva upplevelse 
såsom smärta, rädsla och oro orsakar ett själsligt, andligt och kroppsligt lidande. Livslidande 
innebär ett lidande där sjukdomen påverkar patientens liv i mycket stor utsträckning. Många 
patienter som söker sig till vården kan ha gått under en lång tid med sina symtom, vilket kan 
ha påverkat livet i en negativ riktning. Vårdlidande orsakas bland annat av rädsla, oro och 
ensamhet där patienter upplever vårdpersonal som distanserade och inte som jämlikar, vilket 
orsakas när patienten överlämnar sin kropp och själ till vårdpersonalen (Eriksson, 2015). För 
att undvika uppkomsten av ett vårdlidande, krävs det bland annat att sjuksköterskan inte 
kränker patientens värdighet och autonomi (Eriksson, 1994).  
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Interaktion mellan sjuksköterskan och patienten 

Travelbee (1971) beskriver hur interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan påverkas 
av människan, kommunikation, patientens upplevelse av meningen med livet, dennes 
lidande och den mänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee utgår från 
att alla människor är unika och upplever lidande på olika sätt. Travelbee beskriver att 
sjuksköterskan ska fokusera på att skapa en individuell relation till patienten och att 
sjuksköterskan ska iaktta och visa förståelse för den enskilda patientens upplevelser av sin 
ohälsa genom kommunikation och stöd. Sjuksköterskor ska agera som ett verktyg åt 
patienter genom att ge hjälp eller att agera stöd för att lindra, förebygga lidande och ohälsa, 
något Travelbee beskriver som den mellanmänskliga processen. Den mellanmänskliga 
relationen bygger på en interaktion mellan patient och sjuksköterska och denna delas in i 
olika faser; Det första mötet, framväxt ur identiteter, empati, sympati och ömsesidig 
förståelse och kontakt. Processen börjar inledningsvis med att sjuksköterska och patient möts 
för första gången genom oidentifierade roller och en relation etableras. När rollerna 
identifierats ser sjuksköterskan en patient med individuella behov. På akutmottagningen 
skapas en mellanmänsklig relation i triageringen när patienten söker för sina symtom och en 
relation skapas mellan sjuksköterska och patient. Framväxt av identiteter innebär att 
sjuksköterskan identifierar patientens behov av vård och dess individuella behov genom ett 
empatiskt förhållningssätt och förståelse för patientens subjektiva upplevelse (Travelbee, 
1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PROBLEMFORMULERING 

Under år 2015 inkom det 515 anmälningar till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
angående bristande bemötande, vård och behandling samt diagnosticering vid 
akutmottagningar. Ett gott bemötande ligger till grund för patienters välbefinnande och 
tillfrisknande i alla vårdkontexter. Forskning tyder på att sjuksköterskors bemötande i akuta 
kontexter brister, vilket kan resultera i uppkomst av ett vårdlidande för patienten och leda 
till hot mot patientsäkerheten. För att öka kunskapen om patienters erfarenheter av 
sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen har uppsatsförfattarna valt att 
sammanställa befintlig forskning inom det berörda området. Denna studie kan belysa den 
problematik som finns inom en akutmottagning. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på 
akutmottagningen.   
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METOD 

Metoden som uppsatsförfattarna valt att använda är en litteraturöversikt med artiklar av såväl 
kvantitativ som kvalitativ karaktär. Segesten (2006) menar att en litteraturöversikt 
sammanställer tidigare forskning inom ett valt problemområde. Genom denna 
sammanställning av artiklar kan ny kunskap genereras och påverka det praktiska arbetet. En 
kvalitativ studie syftar till att utforma en förståelse för ett valt fenomen, begränsat till ett 
visst vårdsammanhang eller en viss patientgrupp. En kvantitativ studie syftar till utföra 
statistiska analyser ur en större urvalsgrupp (Segesten, 2006). 

Datainsamling 

Studien bygger på vetenskapligt förankrade artiklar och har sökts fram i databaserna 
CINAHL och Medline (Pubmed). Följande sökord har använts i olika kombinationer; 
”nurse”, ”emergency care”, ”emergency room”, ”emergency service” ”patient”, 
“emergency department”, “emergency”, “conception”, “perception”, “waiting”, 
“experience”, “treatment”, ”department” och “nurse-patient relation”. Sökorden har 
kombinerats för att finna användbara artiklar som var relevanta i relation till studiens syfte 
(bilaga 1). Trunkering (*) har använts på utvalda sökord via databasen CINAHL för att ta 
hänsyn till eventuella böjningsformer. Konstellationer och operatorer såsom AND och OR 
har använts frekvent under sökningen för att få en bred och boolesk sökning (Östlundh, 
2006). Artiklarnas sammanfattning genomlästes på de artiklar som hade en intressant titel 
relaterat till studiens syfte. Sammanlagt lästes 218 sammanfattningar, varav 35 av artiklar 
valdes ut samt granskades. Resultatet baseras slutligen på elva vetenskapligt granskade 
artiklar. 24 artiklar exkluderades under processens gång då de inte ansågs relevanta 
beträffade studiens syfte eller inte redovisade tydliga etiska överväganden.   

Urval 

Artiklarna skulle ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats och vara relevanta för studiens syfte, 
att beskriva patienters erfarenheter. ”Peer Reviewed” användes vid sökning av artiklar i 
databasen Cinahl, vilket innebär att utomstående forskare granskat artikeln innan den 
publicerades i tidsskrifterna (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Inklusionskriterierna var 
att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara relevanta till studiens syfte 
samt publicerade mellan år 2002 och 2016. Uppsatsförfattarna exkluderade geografisk 
avgränsning. Exklusionskriterierna var artiklar som inte var relevanta till syftet, inkluderade 
anhörigas upplevelser, artiklar med ett specifikt spektra mot ett sjukdomstillstånd, 
avdelningar utanför akutmottagningen och artiklar med ett sjuksköterskeperspektiv. 
Artiklarna har granskats enligt Fribergs granskningsmall för kvalitativa- och kvantitativa 
artiklar (bilaga 2).  
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Analys 

Uppsatsförfattarna har valt att utgå från Fribergs (2006) analysmodell som är uppdelad i 
flera steg. Artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse 
över det fenomen uppsatsförfattarna undersökte och skapa en förståelse för artiklarnas 
resultat. Nyckelfynden i resultatdelen som ansågs relevant i relation till studiens syfte 
markerades med överstrykningspennor och likheter respektive skillnader analyserades och 
dokumenterades. Uppsatsförfattarna diskuterade därefter kring de huvudfynd som noterats 
vid analysen. För att inte gå miste om eventuell relevant data, reflekterade uppsatsförfattarna 
kring artiklarnas likheter respektive skillnader delvis självständigt och därefter gemensamt. 
En översiktstabell har sammanställts för att sammanfatta de elva inkluderade artiklarna 
(bilaga 3). Dokumentationen av likheterna respektive skillnaderna i artiklarnas resultat låg 
till grund för kategorierna som uppsatsförfattarna skapade, tabell 1. 

Etiska överväganden 

Studiens författare har följt de forskningsetiska principer som utges av Vetenskapsrådet 
(2002). För att säkerhetsställa att forskningsetiska principer tagits i beaktande har artiklar 
med en etisk diskussion valts ut, där etiska överväganden resonerats och att studien har ett 
tydligt syfte och att deltagarnas sekretess bevarats. Artiklar som inte blivit godkända av en 
etisk nämnd eller uteslutit att beskriva sina etiska övervägande uteslöts under 
kvalitetsgranskningen. Uppsatsförfattarna har under arbetsprocessen följt forskningsetiska 
riktlinjer vilket innebär att materialet inte har förvrängts, manipulerats eller förvanskats 
(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). För att säkerhetsställa en god sed har 
fabricering, stöld eller plagiat inte förekommit under uppsatsförfarandet. Vid osäkerhet kring 
översättningar och specifika ord har Norstedts stora engelska ordbok använts (Wiman, 
2011). Uppsatsförfattarna har även reflekterat kring den egna förförståelsen av 
akutmottagningen och använt ett öppet förhållningssätt vid datainsamlingen. Genom att 
reflektera över förförståelsen stärks studiens pålitlighet (Pribe & Landström, 2012).  
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RESULTAT 

Uppsatsförfattarna har identifierat fyra olika kategorier som bygger på 11 vetenskapliga 
artiklar, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanställning över kategorier och artiklar  
 

Kategorier/ artiklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Information och kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient 

X X X X X X X X X X X 

Patienters erfarenhet beträffande 
väntetiderna 

 X X X X X X X X  X 

Patienters erfarenhet av sjuksköterskors 
bemötande	

X	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Känslan av att vara ett objekt  X   X X X  X X  X 
 

1. Baldursdottir och Jonsdottir, 2002. 
2. Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005.  
3. Elmqvist & Frank, 2015. 
4. Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011.  
5. Kihlgren-Larsson, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004. 
6. Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006.  
7. Möller, Fridlund & Göransson, 2010. 
8. Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003a. 
9. Nyström, Nydén & Pettersson, 2003b. 
10. Wiman, Wikblad & Idvall, 2007. 
11. Wellstood, Wilson & Eyles, 2005. 

Information och kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

Patienter som ankom till akutmottagningarna uttryckte att sjuksköterskorna inte erbjöd 
tillräckligt med information och att informationen som utdelades var alltför medicinskt 
inriktad med komplex och svår terminologi (Cross, Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005; 
Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Elmqvist & Frank, 2015; Kihlgren-Larsson, Nilsson, 
Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003a; Wellstood, 
Wilson & Eyles, 2005; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). En del patienter påtalade att de 
inte fick tillräckligt med information relaterat till deras hälsotillstånd och vilka behandlingar 
som hade utförts på akutmottagningen (Elmqvist et al., 2011; Kihlgren-Larsson et al., 2004; 
Nyström et al., 2003a; Nyström, Nydén & Pettersson, 2003b; Wellstood et al., 2005). Det 
var även den otillräckliga informationen beträffande triageringen och diagnostiseringen 
vilket resulterade i en känsla av otillräcklighet, rädsla och irritation hos de drabbade 
patienterna (Elmqvist et al., 2011; Möller, Fridlund & Göransson, 2010: Nyström et al., 
2003b). Det framgår även att ett flertal patienter upplevde att de hamnade i ett passivt 
underläge och hade inget större val än att avvakta respons och information från 
sjuksköterskan (Nyström et al., 2003a; Elmqvist & Frank, 2015).  
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För att få respons väckte patienten uppmärksamhet genom att kräva information och 
preciserade sitt behov av vård direkt till sjuksköterskan (Elmqvist & Frank, 2015; Nyström 
et al., 2003a). Patienten uppskattade formell kommunikation med tydlig information om 
sjukdomsfallet, eventuella konsekvenser det kunde medföra och rådgivning beträffande det 
aktuella tillståndet (Nyström et al., 2003a; Wiman et al., 2007; Wellstood et al., 2005). 
Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) belyser att patienten uppskattade formell samt 
tydlig information och kommunikation. 

Patienters erfarenhet beträffande väntetider 

Patienterna återberättade att de kunde känna sig bortglömda i väntrummet efter triageringen 
och att det upplevdes som en påfrestande väntan i flera timmar (Nyström et al., 2003b; 
Wellstood et al., 2005). Flertalet patienter upplevde en känsla av ensamhet när de väntade 
på bedömning och detta inverkade negativt på välbefinnandet. Bland annat uppvisade 
patienten oro och ångest över att sjuksköterskan inte skulle uppmärksamma patientens 
eventuella symtom och inte komma vid eventuellt akut behov (Möller et al., 2010; Nyström 
et al., 2003a; Nyström et al., 2003b).  

“It is horrible to be left in a waiting room and no one bothers to come and 
check on you.” (Nyström et al., 2003b, s. 23).  

Muntlin et al. (2006) visar att 84 % av patienterna upplevde att de inte var nöjda med längden 
på väntetiden. 34 % av patienterna visste inte varför eller vad de väntade på, vilket kan vara 
en orsak till patientens missnöje över väntetiderna. För de patienter som lämnades i 
väntrummet utan information beträffande väntetider, uppstod irritation vilket påverkade 
upplevelsen av akutmottagningen negativt (Muntlin et al., 2006). Patienten uppskattade 
information i ett tidigt skede beträffande väntetiderna och prioritering (Cross et al., 2005; 
Elmqvist et al., 2011; Kihlgren-Larsson et al., 2004). Utebliven information beträffande 
väntetiderna resulterade i att en del patienter kunde agera aggressivt och synligt i hopp om 
att få sjuksköterskans uppmärksamhet samt minimera väntetiderna (Elmqvist & Frank, 
2015). En del patienter blev passiva på grund av rädsla för att störa sjuksköterskan mer än 
nödvändigt (Elmqvist & Frank, 2015; Kihlgren-Larsson et al., 2004; Nyström et al, 2003a).  

Patienters erfarenhet av sjuksköterskors bemötande 

Patienterna påtalade att sjuksköterskors bemötande var en viktig del av hela upplevelsen av 
akutmottagningen (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). Patienterna uppskattade när 
sjuksköterskor visade empati, intresse och engagemang (Baldursdottir & Jonsdottir., 2002; 
Muntlin et al., 2006). Det innefattade att sjuksköterskan var angelägen att besvara patientens 
frågor och funderingar kring dess vård, eftervård samt den smärtlindrande behandlingen 
(Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Muntlin et al., 2006). Wellstood et al. (2005) menar att 
sjuksköterskan bör visa ett genuint intresse och engagemang för att patienten ska uppleva 
sig sedd och involverad i sin situation. Patienten ansåg att empatin var viktig, men 83 % av 
patienterna var missnöjda med sjuksköterskans empatiska förhållningssätt och engagemang 
(Muntlin et al., 2006).  
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Det var även av vikt att sjuksköterskor uppmärksammade patientens upplevda behov av 
smärtlindring för att eliminera lidandet (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). Kihlgren-Larsson 
et al. (2004) menar att flertalet patienter blev trötta samt led av smärtan, vilket mildrades om 
sjuksköterskan var uppmärksam, omtänksam och visade respekt vid omvårdnaden. Muntlin 
et al. (2006) beskriver att 20 % av patienterna inte var tillfreds med den smärtlindrande 
behandlingen på akutmottagningen, trots att patientens subjektiva upplevelse var smärta och 
lidande.  

Det hade en positiv inverkan för patientens välbefinnande och vård när akutmottagningen 
arbetade genom kontinuitet för patienten med en sjuksköterska under hela vårdförloppet 
(Wiman et al., 2007). Vårdrelationen hade en positiv inverkan på patientens välbefinnande 
och följsamhet vid eventuella behandlingar (Wellstood et al., 2005). Patienten skapade en 
vårdrelation med de sjuksköterskor som tillbringade mer tid med patienten och som visade 
ett genuint intresse, jämfört med de sjuksköterskor som visade brist på engagemang, tog 
förhastade beslut eller inte var behjälpliga i omvårdnaden (Möller et al., 2010; Wellstood et 
al., 2005). Vårdrelationen kunde förorsaka ett vårdlidande om patienten upplevde 
sjuksköterskan som distanserad, oaktsam eller om sjuksköterskan visade osäkerhet vid 
eventuella beslut (Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b; Wellstood et al., 2005).  

Patientens välbefinnande och upplevelse av sjuksköterskans bemötande påverkades också 
av sjuksköterskors stress och negativa inställning vid omhändertagandet på 
akutmottagningen. Detta inverkade menligt på vårdrelationen mellan patient och 
sjuksköterska (Kihlgren-Larsson et al., 2004; Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b). 
Patienten upplevde att sjuksköterskor ofta hade en förutfattad mening om till patientens 
hälsotillstånd redan innan anamnestagning (Nyström et al., 2003b; Möller et al., 2010; 
Wellstood et al., 2005). Möller et al. (2010) beskriver att en del patienter ofta inte kände sig 
välkomna på akutmottagningen då sjuksköterskorna påtalade för patienten att dessa slösade 
tid och resurser på patienten. Sjuksköterskan talade även om akutmottagningens 
underbemanning och det stora patientflödet inför patienten, vilket enligt Nyström et al. 
(2003a) inverkade negativt på patientens vård. Sjuksköterskorna ansåg att en del patienter 
istället borde hanteras av primärvården och andra vårdinstitutioner såsom psykiatrin och 
barnavårdscentralen.  

Patientens upplevelse av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen var att det mellan 
det initiala mottagandet och den fortsatta vården på akutmottagningen var en påtaglig 
kontrast beträffande omhändertagandet (Möller et al., 2010; Wellstood et al., 2005; Wiman 
et al., 2007). En del patienter upplevde ett gott omhändertagande av sjuksköterskan i 
triageringen och bedömningen. Patienterna uppskattade även att de triagerade 
sjuksköterskorna agerade professionellt (Möller et al., 2010; Wellstood et al., 2005; Wiman 
et al., 2007). Däremot upplevde en del patienter att de sjuksköterskor som inte ansvarade för 
triageringen hade en opassande och ovänlig attityd och att de endast var medicinskt 
fokuserade (Möller et al., 2010).  
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Känslan av att vara ett objekt 

Patienterna upplevde att tiden efter triageringen var som att befinna sig i ovisshet och att 
sjuksköterskorna på akutmottagningen var stressade och var endast fokuserade på att göra 
en bedömning (Elmqvist et al., 2011; Kihlgren-Larsson et al., 2004). Efter bedömningen 
uppstod snabbt en känsla av att bli bortglömd, objektifierad och otillräcklig i en verksamhet 
med avancerad apparatur omsvärmad av kompetent personal (Elmqvist et al., 2011; 
Kihlgren-Larsson et al., 2004; Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b; Wellstood et 
al., 2005). Ovissheten om vad som skulle ske härnäst dominerade upplevelsen hos patienten 
och flertalet patienter utvecklade rädsla och irritation när ingen beaktade patientens behov 
av uppmärksamhet (Elmqvist et al., 2011; Nyström et al., 2003a). Ett flertal patienter 
accepterade som faktum att akutmottagningen rangordnade efter aktuellt behov, men detta 
hade accepterats i större utsträckning om sjuksköterskan bättre uppmärksammat patienten 
även efter triageringen (Elmqvist et al., 2011; Nyström et al., 2003b). Vidare betonar 
Elmqvist et al. (2011) att besöket på akutmottagningen inte alltid hade negativa aspekter. 
Flertalet patienter beskrev sin tid på akutmottagningen som trygg, med vetskapen att de fick 
en professionell vård och ett säkert omhändertagande. Genom att sjuksköterskan inkluderade 
patienten i samtalet upplevde patienten delaktighet i sin egen vård och behandling och där 
känslan av att bli objektifierad eliminerades (Elmqvist et al., 2011; Kihlgren-Larsson et al., 
2004; Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b; Wellstood et al., 2005).  

I studien av Elmqvist et al. (2011) framkom det att patienten upplevde att sjuksköterskan 
inte visade intresse för patientens känslor och existentiella tankar som patienten kunde 
uppvisa. Det framgick att det var som att låna ut sin kropp till akutmottagningens personal 
och att helhetsfokus var att behandla och symtomlindra den sjuka kroppen. Det beskrevs 
även att sjuksköterskan endast fokuserade på patientens kroppsliga behov och på medicinska 
åtgärder som att bland annat kontrollera blodtrycket och ta blodprover (Elmqvist et al., 2011; 
Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b; Wellstood et al., 2005). Det framgick även att 
information om varför blodprover genomfördes eller varför en viss behandling påbörjades 
borde givits för att patienten skulle vara följsam under sin behandling och känna sig 
involverad i sin vård (Kihlgren-Larsson et al., 2004). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet grundar sig på fyra olika kategorier vilket betonar patienters erfarenhet av 
sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. Patienten upplevde i ett flertal fall att 
informationen och kommunikationen var bristfällig. De långa väntetiderna upplevdes vara 
ett hinder för den positiva upplevelsen av sjuksköterskans bemötande, då patienten önskade 
mer information kring väntetiderna. Patienten upplevde påtaglig skillnad beträffande 
bemötandet mellan de triagerade sjuksköterskor och övriga sjuksköterskor på 
akutmottagningen. Kontinuitet, liksom ett genuint intresse och engagemang från 
sjuksköterskan var bland annat det som patienterna såg som önskvärt. Däremot upplevde 
patienterna att sjuksköterskans förutfattade meningar, nonchalans och den arbetsrelaterade 
stressen hade en negativ inverkan på patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande.  
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Resultatet visar även att vissa patienter uppskattade medicinsk behandling utan att patientens 
omvårdnadsbehov visades större uppmärksamhet. Dock blev ökade risken att bli 
objektifierad om sjuksköterskan endast fokuserade på kroppen och inte människan i sin 
helhet.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande 
på akutmottagningen. Uppsatsförfattarna har under kandidatuppsatsen varit tidsbegränsade 
och därför ansågs en litteraturöversikt vara lämplig som val av metod, vilket grundar sig på 
befintlig forskning (Dahlberg, 2014). En alternativ metod skulle kunna varit en kvalitativ 
forskningsintervju, vilket hade ökat förståelsen om ett specifikt fenomen och patienters 
upplevelser av akutmottagningen (Danielson, 2012).  

Uppsatsförfattarna började med en inledande litteratursökning för att få en överblick kring 
de sökord som kunde användas och vid vilka databaser. Vidare identifierades relevanta 
sökord som uppsatsförfattarna kombinerade i den slutgiltiga litteratursökningen. I 
sökdatabasen Medline (Pubmed) fick uppsatsförfattarna 3919 sökträffar och sökningarna 
blev mer preciserade och avsmalnade vid de andra sökningarna för att utesluta irrelevanta 
studier. För att precisera sökningarna kombinerade uppsatsförfattarna nya och fler sökord 
som utgår från amerikanska MeSH-termer, vilket underlättar artikelsökningen inom ett visst 
ämnesområde (Karolinska Institutet, 2016). Fler kombinerade sökord resulterade i ett mer 
specifikt spektra, vilket uppsatsförfattarna såg som en styrka.  

Inledningsvis valde uppsatsförfattarna att ha en geografisk avgränsning till Europa. Den 
geografiska avgränsningen exkluderades senare för att inte utesluta användbar data. 
Uppsatsförfattarna valde att tidsbegränsa artiklarna från år 2002 för att undvika alltför 
förlegad information. Uppsatsförfattarna kunde identifiera likheter mellan studiernas resultat 
även om artiklarnas publiceringstid och land varierade. Uppsatsförfattarna anser att detta är 
en styrka, eftersom att det tyder på att patienters erfarenheter är relativt lika oavsett 
tidsskillnaden och geografisk tillhörighet. Uppsatsförfattarna anser att studiens 
generaliserbarhet förstärks då studiens resultat grundas på forskning från olika länder och 
kan användas inom sjukvård över hela världen.   

Studiens resultat bedöms som överförbar om trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
konstateras. Pålitligheten kommer utifrån en beskrivning av förförståelsen och 
bekräftelsebarheten förstärks vid en tydlig redogörelse för dataanalysen och datainsamlingen 
(Wallengren & Henricson, 2012). Uppsatsförfattarna har läst igenom studierna ett flertal 
gånger individuellt, markerat det som upplevs som relevant relaterat till syftet med 
markeringspennor och sedan diskuterat resultatet ihop för att försäkra sig om att båda tolkat 
studierna likvärdigt. Wallengren och Henricson (2012) menar att diskussion och reflektion 
ökar tillförlitlighet och minskar risken för att påverka objektivitet, tillförlitlighet och resultat. 
Uppsatsförfattarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier, då de utvalda 
studierna ansågs vara relevanta för syftet. Kvantitativa studier innehåller en större andel 
deltagare, vilket kan öka studiens tillförlitlighet (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011).  
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Uppsatsförfattarna valde att använda sig utav två olika databaser, CINAHL och Medline 
(Pubmed), vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar studiens trovärdighet. 
Wallengren och Henricson (2012) menar att studiens trovärdighet ökar om studiens 
inkluderade artiklar är begränsade till ”peer reviewed”, eftersom att artiklarna har granskats 
av utomstående forskare innan artiklarna publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 
Uppsatsförfattarna valde att begränsa artiklarna till ”peer reviewed” i endast databasen 
CINAHL, eftersom att det inte är möjligt att fullgöra detta i databasen Medline (Pubmed).  

Uppsatsförfattarna har betydelse för forskningsprocessen, då studiens resultat kan påverkas 
av uppsatsförfattarnas förförståelse. Förförståelse innebär att uppsatsförfattarna har kunskap, 
erfarenhet eller värderingar om det berörda forskningsområdet innan studien påbörjats 
(Priebe & Landström, 2012). Då en av uppsatsförfattarna hade en förförståelse gällande 
patienters erfarenhet av akutsjukvården, fanns det en risk för ett selektivt urval av artiklar. 
Friberg (2006) beskriver det selektiva urvalet som att uppsatsförfattarna väljer artiklar 
utifrån deras egna åsikter och ståndpunkter. För att minimera risken för ett selektivt urval, 
har uppsatsförfattarna valt att förhålla sig objektiva vid val av artiklar genom att skriva ner 
sin förförståelse före valet av artiklarna. Genom att reflektera kring förförståelsen ökar 
studiens trovärdighet (Priebe & Landström, 2012).  

Överförbarhet innebär att studiens resultat granskas för att avgöra om det går att överföras i 
andra kontext eller situationer (Wallengren & Henricson, 2012). Polit och Beck (2008) 
menar att det är läsaren som avgör huruvida studiens resultat är överförbar. 
Uppsatsförfattarna anser att omfattningen av studiens resultat är för liten för att säkerställa 
överförbarheten. Trots detta anser uppsatsförfattarna att studiens resultat utgör ett underlag 
för studiens syfte.  

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande 
på akutmottagningen. Resultatet har sammanställts i fyra kategorier: information och 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient, patienters erfarenhet beträffande 
väntetider, patienters erfarenhet av sjuksköterskors bemötande och känslan av att vara ett 
objekt.  

Inom den personcentrerade vården har sjuksköterskan ett ansvar att sammanställa 
information och kunskap för att stödja patienten och dennes upplevelse och individuella 
tolkning av hälsa samt ohälsa (Lyckhage-Dahlborg, 2010). Sjuksköterskan ska ge patienten 
nödvändig information om patientens aktuella tillstånd och försäkra sig om att patienten 
förstår informationen (SFS 2014:821). Denna studies resultat visar tydlig att information och 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan öka patientens välbefinnande. Detta 
kan också få patienten att känna sig tryggare på akutmottagningen. Till exempel upplevde 
patienter det som positivt när sjuksköterskor samtalade med dem och visar ett genuint 
intresse, inte minst vid medicintekniska moment. Resultatet visar också tydligt att tillräcklig 
information om väntetider kan minska den frustration som patienter kan känna angående 
väntetiderna.  
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Dessutom visar resultatet att information, kommunikation och engagemang även kan minska 
patienters känsla av att vara objektifierade. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om 
patienters individuella behov, vilket kopplas till studiens resultat om att alla patienter inte 
kräver lika mycket uppmärksamhet och att patienters upplevelser är individuella. Varje 
patient har olika krav på sjuksköterskorna, vilket innebär att god kunskap beträffande dessa 
unika behov och öppenhet inför varje patients livsvärld krävs för att sjuksköterskan kan ge 
patienten ett gott bemötande. Det är också tydligt att sjuksköterskor behöver visa ett genuint 
intresse för patientens livsvärld även i en stressig miljö som akutmottagningen för att 
patienten ska kunna få ett gott bemötande av sjuksköterskan. 

En god kommunikation och tillräcklig information är en grundläggande faktor för att 
patienten ska känna sig sedd och involverad i sin situation (Eriksson, 1984; Frank et al., 
2008; Travelbee, 1971). Av den anledningen ska patientens bjudas in i samtalet av 
sjuksköterskan och patienten ska ges möjlighet att möjlighet att ställa frågor och få dessa 
besvarade. Trots detta visar resultatet att patienter ofta får begränsat med information och att 
det var en vanlig upplevelse att känna ovisshet om vad som skulle ske härnäst, vilket även 
tas upp i studien av Frank et al. (2008). Det upplevdes som att sjuksköterskor utelämnade 
relevant information och istället fokuserade på medicintekniska moment såsom 
venprovtagning och blodtryck snarare än patientens upplevelse. En del patienter hade 
svårigheter med att förstå informationen i triageringen eftersom det medicinska 
terminologierna var ett hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 
Resultatet visar att brist på information resulterade i ett illabefinnande hos patienten och brist 
på följsamhet till eventuella behandlingar på akutmottagningen. Graubæk (2012) menar att 
utebliven information leder till att patienten kan förlora hoppet om sin situation och en känsla 
av att förlora kontrollen över sin kropp uppstår. Resultatet belyser att patienter ofta känner 
frustration beträffande väntetiderna på akutmottagningen. Frank et al. (2008) och Pich, 
Hazelton, Sundin och Kable (2011) menar att patientens frustration kan påverka 
patientsäkerheten och vårdrelationen negativt, eftersom sjuksköterskorna kan dra sig tillbaka 
och agera oaktsamt utan att visa respekt för patientens upplevelse. Det patienten särskilt blir 
frustrerade över är otillräcklig information om hur långa väntetiderna kan bli. Resultatet 
visar att vissa patienter kände sig bortglömda. För att undvika att patienten ska känna sig 
övergivna och ensamma, bör sjuksköterskan informera om väntetiderna redan i triagen. 
Även Göransson och Von Rosen (2009) menar att information beträffande väntetiden borde 
ges eftersom de då accepteras i högre utsträckning.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar att bemötandet är en grundläggande 
faktor till en god vård. Sjuksköterskor ska upprätthålla följsamhet och kommunicera med 
patienten på ett lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). I stark kontrast till detta 
berör de flesta klagomål, från patienter, sjuksköterskans bemötande och omvårdnad på 
akutmottagningen (Inspektionen för vård och omsorg, 2015). Även denna studies resultat 
visar att sjuksköterskor ofta uppvisar bristfälligt intresse för den individuella människan 
bakom sjukdomen och symtomen. Förklaringar kan hittas i sjuksköterskors stressiga 
arbetsmiljö och att de inte kan lägga tillräcklig tid på enskilda patienter (Frank et al., 2008; 
Willman, 2014) samt bland förutfattade meningar som resultatet visar att sjuksköterskan kan 
ha (Frank et al., 2008).  
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Resultatet visar även att sjuksköterskor frekvent talar om akutmottagningens stora 
patientflöde inför patienten och att sjuksköterskor ofta är otillräckligt engagerade och 
stressade (Frank et al., 2008). Den stora arbetsbördan uppfyller inte hälso- och 
sjukvårdslagens intentioner om att all behandling ska ske patientsäkert med patienten i fokus 
(SFS 1982:763). För att inte äventyra patientsäkerheten, bör sjuksköterskan vara fokuserad, 
lyhörd, empatisk och planera sin arbetstid. Detta är en utmaning eftersom att 
akutmottagningen är en stressig miljö som gör det svårt att planera sin arbetsdag (Frank et 
al., 2008). Mängden patienter med varierande skador och omvårdnadsbehov gör det svårt 
för sjuksköterskan att planera nästa steg i vårdförloppet och agera utifrån standardiserade 
metoder (Wikström, 2012). Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att stressen på 
akutmottagningen har en negativ påverkan på bemötandet mot patienten, främst för att 
sjuksköterskan har svårigheter att strukturera sin arbetsdag. För att reda ut problemet kan en 
ökning av personal på akutmottagningen leda till ett mer patientsäkert agerande – eftersom 
sjuksköterskan då kan, med mindre stress, bättre fokusera, engagera och bemöta en patient 
åt gången (Forsgren, Forsman & Carlström, 2009).  

Till sin hjälp i planerandet av vårdinsatser på akutmottagningen använder sjuksköterskor 
triageringsverktyg i bedömningen av patienters hälsotillstånd utifrån standardiserade 
metoder. Dock beaktar dessa bedömningsinstrument sällan patientens psykosociala status 
(Robinson, Verall, Houghton & Zeitz, 2015; Wilman, 2014), vilket framkommer i resultatet. 
I ljus av både denna studies resultat och tidigare forskning borde triageringsverktygen 
omarbetas till att bättre beakta psykosociala aspekter. Sjuksköterskan ska agera och erbjuda 
omvårdnad utifrån patientens individuella förutsättningar (Socialstyrelsen, 2005). Vidare 
visar studiens resultat att ett mekaniskt inarbetat beteende där sjuksköterskor endast 
fokuserar på de medicintekniska uppgifterna också resulterar i att patienterna kände sig 
objektifierade, vilket direkt motsäger det som Travelbee (1971) och Eriksson (1984) menar: 
att patienten behöver ses som en enskild individ, en helhet med unika behov. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande 
på akutmottagningen. Sjuksköterskors förhållningssätt inverkar på patienters erfarenhet av 
bemötandet på flera olika sätt. Bland annat kan sjuksköterskors stress, förutfattade meningar 
och eventuella nonchalans påverka patienten negativt. Information- och 
kommunikationsbristen är framför allt det som ligger till grund för patienternas negativa 
inställning till akutmottagningar. Om sjuksköterskor är mer uppmärksamma beträffande 
patientens psykosociala upplevelser och tillgodoser dennes behov av information och 
kommunikation kan patientens erfarenhet av sjuksköterskors bemötande på 
akutmottagningen bli bättre.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

För att förbättra både praktik och teori behövs vidare forskning relaterat till varför 
bemötandet brister. Förslagsvis bör sådan forskning rikta in sig på samspelet med olika 
kulturer och huruvida kulturen påverkar patienters behov av vård, inte minst med tanke på 
att Taylor et al. (2002) visade att kvinnor med utländskt ursprung tenderade att visa mer 
missnöje över vården än andra patienter. Har språkbarriärerna någon betydelse för hur 
patienter upplever bemötandet och på vilket sätt? Påverkar de kulturella egenskaperna 
patienters sätt att agera och föra sin talan? Vidare tyder denna studies resultat på att det också 
finns ett behov av mer forskning kring akutsjukvård och hur sjuksköterskor bemöter 
patienter i en akut vårdkontext. 
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Resultatet betonar viktiga omvårdnadsbeteende inom 
akutmottagningens kontext. Det patienterna värderade 
hos sjuksköterskan var; att de vet vad de gör, vet när 
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utifrån patienters 
perspektiv 
analysera 
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prioritering på 
akutmottagningen 
 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer baserade på 11 
patienter där patienterna 
återberättade om sin tid 
på akutmottagningen. 
 

Resultatet påvisade att patienterna ville ha information 
om väntetider och varför de väntade på 
akutmottagningen. Mer preciserad information kring 
det aktuella hälsotillståndet önskades. Patienterna 
önskade även att vårdpersonalen skulle engagera sig i 
patienters livssituation. 
 

Titel: Patients’ strategies to deal with their 
situation at an emergency department�  
Författare: Elmqvist, C & Frank, C.�  
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Årtal: 2015�  
Databas: CINAHL 

Syftet var att 
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patienters 
upplevelser av sitt 
besök på 
akutmottagningen 

Analys av 13 kvalitativa 
intervjuer grundat på ett 
livsvärldsperspektiv. 
Intervjuerna 
kvalitetsgranskades 
därefter kvalitativt. 

Resultatet konkretiserar att patienterna antog olika 
typer av strategier; passiv respektive aktiv. Den 
passiva rollen innebär att vara patient och överlåta sin 
kropp till sjuksköterskan och acceptera väntan. Medan 
den aktiva strategin var att använda sig av olika typer 
av taktiker för att väcka uppmärksamhet. 
 
 
 
 



 

 

Titel, författare, tidsskrift, årtal, databas Syfte Metod Resultat 
Titel: On a hidden game board: the 
patient’s first encounter with emergency 
care at the emergency department  
Författare: Elmqvist, C., Fridlund, B. & 
Ekebergh, M.�  
Tidsskrift: Journal of Clinical Nursing  
Årtal: 2011  
Databas: Pubmed  
 

Syftet var att 
beskriva och 
förstå patienters 
upplevelser av sitt 
besök på 
akutmottagningen 

Analys av 14 kvalitativa 
intervjuer grundat på ett 
livsvärldsperspektiv med 
patienter. Slumpmässigt 
urval av patienter som 
sökt vård på 
akutmottagningen med 
varierande karaktär. 
 

Resultatet påvisar att patienterna var nöjda med den 
medicinska delen av akutsjukvården. Dock var 
omvårdnaden och kommunikationen bristfällig. De 
kategorierna som framkom var även att det var 
bristfälliga regler, motstridiga förväntningar, mötet 
med den biologiska kroppen, artighet och strävan efter 
mening med mötet.  

Titel: Older patients awaiting emergency 
department treatment  
Författare: Kihlgren Larsson, A,. Nilsson, 
M., Skovdahl, K., Palmblad, B & Wimo, 
A.,  
Tidsskrift: Scandinavian Journal of Caring 
Science, 18, 169-176  
Årtal: 2004�  
Databas: Pubmed 

Syftet var att 
belysa patienter 
med en ålder över 
75 år och dess 
upplevelser vid 
sitt besök på 
akutmottagningen 

Metoden var genom att 
forskarna intervjuade 
patienterna om sina 
upplevelser av sitt besök 
på akutmottagningen. 
Intervjuerna 
transkriberades i 
efterhand.  

Resultatet delades upp i sex underkategorier; 
Obehaglig väntan. 
Onödig väntan. 
Brist på goda rutiner vid långa väntetider. 
Lidande under väntetiden. 
Känslor under väntetiden. 
Sjuksköterskors omvårdnad vid långa väntetider.  
 

Titel: Patients’ perception of quality of 
care at an emergency department and 
identification of areas for quality 
improvement  
Författare: Muntlin, Å, Gunningberg, L & 
Carlsson, M.  
Tidsskrift: Journal of Clinical Nursing 15, 
1045-1056.  
Årtal: 2006  
Databas: CINAHL  

Syftet var att 
förstå patienters 
uppfattning och 
initiala behov på 
akutmottagningen  

En prospektiv studie 
vilket ägde rum på en 
akutmottagning. 
Deltagarna var 99 
kvinnor och 101 män. 

Resultatet visar att majoriteten upplevde omvårdnaden 
som god. Dock visar studien på att patienterna inte 
fick tillräcklig smärtlindring, att sjuksköterskor inte 
visade intresse och att patienterna inte fick 
information beträffande egenvård.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Titel, författare, tidsskrift, årtal, databas Syfte Metod Resultat 

Titel: Patients’ conceptions of the triage 
encounter at the Emergency Department 
Författare: Möller, M, Fridlund, B & 
Göransson, K.  
Tidsskrift: Scand J Caring Sci, 24, 746-
754 
Årtal: 2010�  
Databas: Pubmed 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
upplevelse och 
föreställningar 
beträffande 
triagering på 
akutmottagningen  

En fenomenografisk 
ansats där totalt 20 
patienter med olika 
sjukdomsfall och 
bedömningar i södra 
Sverige analyserades.  

Resultatet bygger på fem kategorier “det osäkra”, 
“humanism”, “logistik”, “informationsbyte” och 
“mötet” vilket baseras på patienters upplevelser av sitt 
besök och triagering på akutmottagningen. Det 
framkommer i resultatet att sjuksköterskan fokuserar 
mer på det medicinska behövet snarare än patientens 
psykologiska behov av stöd. 

Titel: Non-caring encounters at an 
emergency care unit – hermeneutic analysis 
of an efficieny-driven organization  
Författare: Nyström, M,. Dahlberg, K & 
Carlsson, G.  
Tidsskrift: International Journal of 
Nursing studies, 40, 761-769  
Årtal: 2003 
Databas: CINAHL 

Syftet var 
analysera  och 
beskriva ett icke-
vårdande mote på 
akutmottagningen 
 

Livsvärldshermeunitik 
med ledande frågor. Nio 
sjuksköterskor och totalt 
nio patienter 
intervjuades i Sverige 
mellan 52 och 88 år. 
 

Resultatet grundade sig på totalt fem olika teman 
vilket låg till grund för studien. Resultatet visar att 
kvalitén på omvårdnaden var beroende på vilken 
sjuksköterska som arbetade och att vissa 
sjuksköterskor spenderade mer tid på att lära känna 
patienten, medan andra valde att ignorera att 
patienterna väntade. 

Titel: Being a non-urgent patient in an 
emergency care unit – a strive to maintain 
personal integrity  
Författare: Nyström, M,. Nydén, K & 
Pettersson, M.  
Tidsskrift: Accident and Emergency 
Nursing, 11, 22-26  
Årtal: 2003�  
Databas: Pubmed  
 
 

Syftet var att 
analysera och 
precisera 
patienters 
erfarenheter av att 
vara en icke-
brådskande 
patient på 
akutmottagningen 

Elva intervjuer 
genomfördes induktivt 
med en hermenuetisk 
ansats med icke-akuta 
patienter som blivit lågt 
prioriterade. Deltagarna 
var icke slmpmässigt 
utvalda. 

Resultatet visade att patienterna hade svårt att förstå 
varför de fick vänta i flera timmar och att differansen 
mellan icke-akuta och akuta patienter var stor. 
Resultatet visar att sjuksköterskorna engagerade sig 
mer i akuta patienter, jämfört med icke-akuta 
patienter. Patienterna upplevde även att det var brist 
på information och att vårdpersonalen inte 
informerade om vad som händer på akutmottagningen 
eller inte trodde på patienternas historia. Det framgår 
även att patienterna förlitade sig på sjuksköterskans 
kompetens. 
 
 
 



 

 

 

Titel, författare, tidsskrift, årtal, databas Syfte Metod Resultat 

Titel: Trauma patients’ encounters with the 
team in the emergency department – a 
qualitative study  
Författare: Wiman, E,. Wikblad, K & 
Idvall, E. Tidsskrift: International Journal 
of Nursing studies, 44, 714-722  
Årtal: 2007�  
Databas: CINAHL  
 
 

Syftet var 
undersöka 
traumapatienters 
uppfattningar om 
mötet med 
traumateamet på 
akutmottagningen 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer där 23 
traumapatienter ingick i 
studien med induktiv 
ansats. Deltagarna var 
icke slumpmässigt 
utvalda.  
 

Resultatet delades upp i tre huvudkategorier “det 
tekniska bemötandet”, “uppmärksamhet” och “det 
bristande bemötandet” och handlar framförallt om 
sjuksköterskor bristande engagemang. Det framgår i 
resultatet att sjuksköterskors kommunikation till 
patienten var viktigt för att eliminera upplevelsen av 
att vara övergiven samt missnöjd. 

Titel: “Unless to went in with your head 
under your arm”: Patient perceptions of 
emergency room visits Författare: 
Wellstood, K,. Wilson, K & Eyles, J.�  
Tidsskrift: Social Science & Medicine, 61, 
2363-2373  
Årtal: 2005�  
Databas: PUBMED  
 

Syftet var 
undersöka 
patienters 
upplevelser av 
deras senaste 
besök på akuten.  
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
bestånde av 
slumpmässigt utvalda 
män och kvinnor på två 
olika akutmottagningar.  
 

Resultatet visar att flertalet patienter var negativa till 
sitt besök och framförallt väntetiderna och 
kommunikationen mellan sjuksköterska samt patient 
var något patienten upplevde som negativt.  
 


