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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Under en längre period har arbetet på akutmottagningen förändrats. Det beror 

på förändrat sökmönster, större patientflöde samt omorganisationer på sjukhusen. Ökat antal 

besökare kombinerat med minskat antal akutsjukhus leder till en högre belastning på 

akutmottagningar. Den ökade belastningen leder även till att sjuksköterskor får allt mindre 

tid till varje enskilt besök Omvårdnaden på akutmottagningen är effektiv och innebär snabba 

åtgärder. Detta innebär oftast korta och splittrade möten mellan patienter och sjuksköterskor. 

Detta kan medföra att sjuksköterskors bemötande kan upplevas negativt.  Syfte: Att beskriva 

patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. Metod: En 

litteraturöversikt, bestående av tio artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom 

två områden; Känna sig uppmärksammad som person och Behovet av individuellt anpassad 

vård. Slutsats: Studien har bidragit till ökad helhetsförståelse för patienters erfarenheter av 

sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. De brister som förekommer är brist på 

professionellt bemötande, bristfällig kommunikation, begränsad möjlighet till delaktighet, 

brist på lyhördhet, empati och att patientens integritet, värdighet och självbestämmande kan 

påverkas negativt. Sjuksköterskor har ett ansvar att omvårdnaden skall vara av god kvalitet 

och att relationen med patienten ska fungera och inte medföra ett vårdlidande för patienten. 

Sjuksköterskors profession vilar på kärnkompetenser och etiska principer. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Over a longer period, work on the emergency room has changed. This is due 

to changing search patterns, greater patient flow and reorganizations in hospitals. An 

increased number of visitors combined with a reduced number of emergency hospitals leads 

to a higher burden on emergency admissions. The increased burden also means that nurses 

are given less and less time for each visit. The nursing care at the emergency room is 

effective and means quick action. This usually involves short and split meetings between 

patients and nurses. This may mean that nurses' attitudes may be negatively perceived. Aim: 

To describe patients' experiences of nurses' treatment in the emergency care department. 

Method: A literature review study, consisting of ten articles. Findings: Two areas emerged 

from the analysis of the data material; Feel recognized as a person and the need for 

individually tailored care. Conclusion: The study has contributed to increased overall 

understanding of patients' experiences of nurses' response to the emergency room. The 

deficiencies that occur are a lack of professional attitude, inadequate communication, limited 

opportunity for participation, a lack of responsiveness, empathy and that the patient's 

integrity, dignity and self-determination can be adversely affected. Nurses have a 

responsibility that nursing should be of good quality and that the relationship with the patient 

should work and not lead to a patient suffering from care. Nurse's profession rests on core 

competencies and ethical principles. 
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INLEDNING 
 

De senaste åren har arbetet på akutmottagningen förändrats. Det beror på förändrat 

sökmönster (antal, orsak m.m.), patientflöde samt omorganisationer på sjukhusen (Skene, 

Pott & McKeown, 2017). Ökat antal besökare kombinerat med minskat antal akutsjukhus 

leder till en högre belastning på akutmottagningar. Den ökade belastningen leder även till att 

sjuksköterskor får allt mindre tid till varje enskilt besök (Skene et al., 2017). Omvårdnaden 

på akutmottagningen är effektiv och innebär snabba åtgärder. Detta innebär oftast korta och 

splittrade möten mellan patienter och sjuksköterskor. Detta kan medföra att sjuksköterskors 

bemötande kan upplevas negativt. Enligt sammanställning av patientnämndernas 

redogörelse av klagomål för år 2017 har klagomål relaterade till bemötande, information och 

kommunikation ökat från tidigare års sammanställningar (IVO, 2018). Fokus är att beskriva 

patienters erfarenheter av sjuksköterskor bemötande på akutmottagningen. 

 

BAKGRUND 

Akutmottagning  

 

En akutmottagning är en mottagning utan tidsbeställning avsedd för människor med akut 

skada eller sjukdom (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Patienter kommer till 

akutmottagningen via remiss från vårdcentral, telefonrådgivning eller på eget initiativ. Svårt 

skadade patienter kommer oftast till akutmottagningen med ambulans, men majoriteten av 

dem tar sig dit själva (Möller & Fridlund, 2010). När patienten anländer till en 

akutmottagning möts de oftast av ett team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, 

läkare och administrativ personal (Frank et al., 2009). Mottagningen är indelad i mindre 

områden och de är inriktade inom medicin, kirurgi och ortopedi (Möller & Fridlund, 2010). 

Dessa inriktningar täcker de olika sjukdomstillstånd som patienter söker för. 

Akutmottagning är central del av vården och samverkar med instanser som exempelvis 

vårdcentraler och vårdavdelningar.  

 

I Sverige och i de flesta västländer börjar omhändertagandet med att patienten får genomgå 

klinisk bedömning som kallas för triage, vilket är ett sorteringssystem med olika nivåer och 

tidsintervall för omhändertagandet. Syftet med triage är att skapa effektivt arbete och 

omhändertagande av patienter som är i behov av akut hjälp. Tanken är att alla skall få hjälp, 

men att patienters kliniska tillstånd skall avgöra hur de skall prioriteras. Omvårdnad på 

akutmottagningen i de flesta västländer är ofta förknippad med hög effektivitet och snabba 

åtgärder, möten mellan patienter och vårdpersonal är därför korta och splittrade (Möller & 

Fridlund, 2010).   
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Bemötande 

 

Enligt Forsgärde, From-Attebring och Elmqvist (2016) är de flesta patienter som uppsöker 

akutmottagning nöjda med vården, men uttrycker samtidigt att de har upplevt missnöje med 

hur de blivit bemötta. Enligt Möller och Fridlund (2010) har patienter även upplevt brist på 

empati, brist på information, där kommunikationen inte fungerat, de har blivit förbisedda 

och de har inte fått möjlighet att delta i sin behandling. På grund av brist på omsorgsinriktade 

åtgärder blir det också̊ svårt att möta patienter med sina unika behov (Möller & Fridlund, 

2010). Möten kan vara korta mellan sjuksköterska och patient på en akutmottagning (Wiman 

& Wikblad, 2004). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ser mötet annorlunda ut i olika 

vårdsammanhang, en gemensam nämnare är dock avsikten att patienters hälsoprocesser ska 

stödjas och stärkas. Syftet med mötet är att skapa ett sammanhang där patienten kan få den 

vård denne är i behov av. Mötet mellan sjuksköterska och patient kännetecknas av ett 

professionellt engagemang som innebär att fokus är på patienten och dennes behov. Med 

livsvärld som grund i mötet krävs ett öppet och följsamt förhållningssätt där patientens 

livsvärld ses och bejakas, där patientens erfarenheter och kanske komplexa verklighet blir 

uppmärksammad. Hur mycket av vars och ens livsvärld som har särskilt värde för mötet går 

aldrig att bestämma på förhand, men för att inte riskera att väsentliga innebörder lämnas 

utanför måste varje patient bemötas med öppenhet och följsamhet, så att livsvärlden kan visa 

sig. Ett öppet och följsamt bemötande innebär att så förutsättningslöst som möjligt möta 

varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter som uppsöker en akutmottagning 

upplever att det finns begränsningar i mötet med sjuksköterska (Wiman & Wikblad, 2004). 

Patienter uttrycker att det upplevs som att det inte tid samt att fokus läggs på andra 

prioriteringar (Wiman & Wikblad, 2004; Möller & Fridlund, 2010).  

 

Ett professionellt bemötande kan minska patientens lidande och bidra till en bättre 

helhetsupplevelse av situationen (Frank et al., 2009). Detta nämns även i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där ett patientbemötande är grundläggande för en god 

omvårdnad. Som all annan sjukvård är det även i akutsjukvård viktigt att besitta ett 

helhetsperspektiv, där inte sjukdomen tar hela uppmärksamheten utan patientens upplevelse 

värderas och behandlas som en individ där hens personliga integritet respekteras (Frank et 

al., 2009). Sjuksköterskan på en akutmottagning är oftast den första personen patienten 

kommer i kontakt med, samt den som är mest involverad i vården av patienten under 

vistelsen. Att uppleva en sjukdomssituation innebär en rädsla och osäkerhet och ett ökat 

beroende av andra, samtidigt som miljön på̊ akutmottagningen med långa väntetider och 

obesvarade frågor om sitt hälsotillstånd kan verka påfrestande och patienten kan då uppleva 

en ökad stress och obehag. Därav eftersträvas ett professionellt bemötande från 

sjuksköterska, ett bemötande som kan bidra till att reducera negativa upplevelser (Frank et 

al., 2009). 
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Mellanmänsklig relation  

Travelbee (1971) menar att kommunikation är av betydelse för god omvårdnad. God 

kommunikation är ett medel att etablera en mellanmänsklig relation, något som krävs för att 

kunna hantera eller finna mening i den miljö och det hälsotillstånd som en patient befinner 

sig i. Detta för att känslor, behov och tankar skall förmedlas. För att främja patientens hälsa 

eller minska lidande ska sjuksköterskan ha förmåga att använda sig själv terapeutiskt. 

Genom att använda sin egen personlighet på ett medvetet och ändamålsenligt sätt. Det 

innebär att sjuksköterskan medvetet vet vad hen gör, tänker, känner och upplever. För att en 

mellanmänsklig relation ska skapas behöver sjuksköterskan avsätta tid och personligt 

engagemang till patienten (Travelbee, 1971). Sjuksköterska ska ha ett mål, ha förmåga att 

sammanfatta, analysera och kunna tillämpa sina yrkeskunskaper (Möller & Fridlund, 2010). 

 

Travelbee (1971) definierar mellanmänsklig relation som en relation där människan är i 

fokus. En mellanmänsklig relation är inget som uppstår, utan något som byggs upp när 

sjuksköterskan interagerar med en patient. För att skapa en mellanmänsklig process krävs 

att en relation etableras. Att betrakta den enskilda människan som en unik individ. Travelbee 

(1971) beskriver processen i olika faser. Första mötet innebär att en relation etableras genom 

att sjuksköterska och patient möts och lär känna varandra. I relationen växer identiteten fram. 

Empati handlar om att sjuksköterskan har förståelse för patientens yttre beteende och inre 

upplevelser. En empatisk förmåga innebär att visa förståelse för individens känslor och 

reaktioner som sorg, lidande och besvikelser utan att värdera individen. Detta byggs upp 

genom erfarenheter både från livet och de människor sjuksköterska möter. Sympati är när 

empatifasen utvecklas och när sjuksköterskans sätt att visa engagemang och intresse för 

patienten avspeglas. Slutligen när sjuksköterska med ord och handling visar kunskap och 

vilja att hjälpa patienten, etableras kontakt och förståelse mellan patient och sjuksköterska 

(Travelbee, 1971). 

 

Patientdelaktighet  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) anger att hälso- och sjukvårdens skyldigheter är att göra 

patienten delaktig. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja 

patientens integritet, autonomi och delaktighet. Enligt Sahlsten, Larsson, Segesten och Plos 

(2011) innebär patientdelaktighet att alla som arbetar i vården behöver se på sin egen roll i 

relation till patienten, sitt arbetssätt och hur arbetet organiseras vad det gäller vård, kvalitets- 

och patientsäkerhetsarbete så att patienten kan delta (Sahlsten et al., 2011). Patienter som 

behöver hjälp efterfrågar sjuksköterskans professionella kunnande, men får inte tillföras på 

ett sätt som gör att patienters delaktighet sätts åt sidan (Socialstyrelsen, 2015). Enligt ICN:s 

etiska kod är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Arbetet ska utföras i enlighet med gällande lagar, författningar och andra 
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styrdokument för hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Patientlagen anger patienters och närståendes rätt till delaktighet kring planering och 

genomförande av hälso- och sjukvård (SFS 2014:821). Behandlingsresultatet blir bättre om 

patienten är delaktig i sin omvårdnad, men delaktighet kräver kunskap och insikt, så 

patienten måste få god och anpassade information om sin sjukdom, vård, behandling samt 

eventuella risker (Sahlsten et al., 2011). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) är 

omvårdnad sjuksköterskans specifika kompetens, vilket omfattar det patientnära arbetet 

grundat i en humanistisk människosyn.  

 

Enligt Larsson (2008) visar insikt genom överväganden patienters perspektiv på̊ delaktighet 

i omvårdnad. Detta belyses ur fyra relaterade dimensioner bestående av; emotionellt gensvar, 

tillmötesgående atmosfär, samförstånd och rättigheter. En sjuksköterska behöver etablera en 

kontakt så att patienten mår gott (tillmötesgående atmosfär), känner sig accepterad, 

betydelsefull och att de når varann känslomässigt (emotionellt gensvar). Sjuksköterskan 

övertygar sig om att de förstår varandra (samförstånd) och att patientens rätt att delta i egen 

vård säkerställs (rättigheter). Insikt genom överväganden kräver att vid varje tillfälle göra en 

bedömning av om patienten är tillräckligt förberedd, har den information som behövs och 

tillförsäkras möjlighet att vara delaktig. Insikt ur ett patientperspektiv innebär att patient kan 

förstå relevant information om händelseförloppet och sin situation. Sjuksköterskans 

handlingar ska uppmuntra motivation och engagemang för patientinflytande i omvårdnaden 

för att delaktighet ska främjas. Detta förutsätter ömsesidigt förtroende, uppmuntran, 

förståelse och bekräftelse av patienten (Larsson, 2008). Enligt Sahlsten et al. (2011) innebär 

patientdelaktighet att patienten blir mer motiverad att vara en del i omvårdnadsprocessen. 

Detta leder till bättre behandlingsresultat, nöjdhet hos patienten och att det reducerar stress 

och ångest. Patienter anser det vara en självklarhet att vara delaktig, därav är ansvaret hos 

sjuksköterskan att göra dem delaktiga. Sjuksköterskor som uttrycker dominans, brist på 

empati, nonchalans, brist på teoretisk kunskap samt mindre erfarenhet har oftast svårare att 

göra patienter delaktiga (Sahlsten et al., 2011).  

 

Lidande 

Enligt Eriksson (1994) kan lidande vara i form av sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande, innebär att patienten känner oro över sitt hälsotillstånd och 

strävar efter bättre hälsa. Individen känner även rädsla och har funderingar om vad som skall 

hända med dennes kropp och själ i framtiden. Livslidande innebär att människan upplever 

de livsstilsförändringar som sjukdom eller ohälsa orsakat. Livslidande hör ihop med 

människans existens som innefattar ens hela livssituationen. Det är detta lidande som är 

relaterat till människans värdighet och existens i förmågan att samspela med andra. Det är 

av betydelse att uppleva en mening med livet och när detta inte sker kan det bidra till 

livslidande. Vårdlidande innebär att patienter kan uppleva ett vårdlidande på grund av 

otillräcklig vård eller kränkning av patientens värdighet. Att kränka patientens värdighet 

innebär att ta ifrån denne möjligheten att vara en hel människa. Detta kan påverka patientens 
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existentiella värld. Att kränka patientens värdighet är detsamma som att frånta möjligheten att 

vara människa fullt ut. Kränkning av patientens värdighet kan ses exempelvis genom nonchalans 

eller slarv vid känsliga frågor eller vårdåtgärder. Det kan också ske kränkning genom bristande 

etisk hållning eller att patienten inte upplever sig sedd. Vårdlidande är den vanligaste formen av 

lidande, skapat av vården (Eriksson, 1994). Enligt Berglund, Westin, Svanström och 

Johansson Sandler (2012) upplevs vårdlidande när patienten känner sig illa behandlad, 

nonchalerad, misstrodd och inte blir lyssnad på. Detta kan leda till att patienten upplever 

mötet och relationen negativt. Patienters sårbarhet förstärks i samband med vårdlidande 

(Berglund et al., 2012). Patienter som drabbas av vårdlidande riskerar att förlora sin 

autonomi och delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omvårdnaden på akutmottagningen är effektiv och innebär snabba åtgärder. Detta leder 

oftast till korta och splittrade möten mellan patienter och sjuksköterskor. Detta kan innebära 

att sjuksköterskors bemötande kan upplevas negativt. Patienter kan uppleva bristfällig 

kommunikation, brist på empati, att de blir utstötta och att möjligheten till delaktighet 

förbises. Detta kan medföra att patientens värdighet kränks, vilket medföra ett vårdlidande. 

Ett onödigt lidande som inte bör ske och oftast kan undvikas. Ett professionellt 

förhållningssätt utgör grunden för att kunna involvera patienten i vårdandet och på så vis 

skapa ett förtroende och ett bra möte. Det behövs större förståelse för hur sjuksköterskors 

bemötande kan påverkar relationen och patienten.  

 

SYFTE 
Att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen.  
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METOD 
 

För denna studie valdes litteraturöversikt som metod för att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ och kvantitativ forskning beskriven av Friberg 

(2017). Litteraturöversikt ska skapa en översikt, helhetsuppfattning och ökad förståelse för 

ett valt ämne. En litteraturöversikt innebär att genom ett strukturerat arbetssätt skapa en 

överblick av ett avgränsat område som tidigare studerats. Tio artiklar har inkluderats i 

studien, nio kvalitativa och en kvantitativ. Detta innebär att de kvalitativa och kvantitativa 

ansatserna kan generera ett ökat och djupare förståelse för ett valt fenomen och område, i 

detta fall patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. Genom 

att flera vetenskapliga studier analyseras och sammanställs kan bredare kunskap uppnås än 

vad studier har enskilt. Vidare har en ny helhet framställts och presenterats som svarar på 

syftet för denna studie. Den kvalitativa metoden är inriktad på sammanhang i form av 

subjektiva upplevelser och erfarenheter och den kvantitativa metoden fokuserar på ett mer 

övergripande objektivt perspektiv. Enligt Dahlborg Lyckhage (2017) har båda metoder 

betydelse för forskning om vård och hälsa.  

 

Urval 
 

Urvalet består av vetenskapliga artiklar enbart skrivna på engelska under perioden 2000-

2019. Inklusionskriterier för studien var artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats, som 

utgår från ett patientperspektiv. Artiklarna hade fokus på̊ att beskriva patienters erfarenheter 

av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen. Sökning av artiklar avgränsades med 

”Peer reviewed” för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Peer reviewed innebär att 

forskare inom området har granskat artikeln innan publicering för att säkerställa dess kvalité 

(Östlundh, 2017).  Exklusionskriterier var begränsning av geografiskt område att omfatta 

Sverige och Europeiska länder. 

 

Datainsamling 
 

Artiklarna till studien inhämtades från databaserna CINAHL och Pub Med. Dessa databaser 

erbjuder artiklar som behandlar ämnet omvårdnad. Sökord som användes var emergency 

department, patient, experience, satisfied, vulnerable, exploratation, encounters, waiting, 

nurse-patient communication, strategies, triage encounter, low priority, trauma, Sweden.  

Kombinationer av sökord, träffar och databas redovisas i bilaga 1. Mellan söktermerna 

användes boolesk söklogik där det läggs till en operator i form av “AND, OR och NOT” för 

att koppla ihop termerna. De genomsökta titlarna som är relevanta granskades genom att läsa 

abstraktet i artikeln och överensstämde det med syftet, lästes hela artikeln (se bilaga 2). 

Artiklar i fulltext kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) granskningsmall för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Båda mallar innehåller frågor och kvalitetskriterier om; är syfte och 

problem tydligt formulerat, om och hur metod och deltagare är beskrivna, hur den insamlade 

data analyserats och tolkats, vad resultatet visar och om det finns etiskt resonemang. Efter 
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kvalitetsgranskningen gjordes en bedömning om artiklarna hade tillräckligt vetenskaplig 

kvalitet för att inkluderas i studien. Totalt inkluderades nio kvalitativa artiklar och en 

kvantitativ artikel. 

 

Analys 
Datamaterialet har analyserats med en modell beskriven av Friberg (2017). Detta innebär att 

analysarbetet utgick från en helhet till delar och därifrån till en ny helhet. Datamaterialet 

lästes flera gånger för att få en känsla av förståelse för vad artiklarna handlade om. Fokus 

var artiklarnas syfte, resultat samt tillvägagångssätt. Därefter identifierades nyckelfynd i 

respektive artikels resultat. För att få överblick över det som ska sammanställas gjordes en 

schematisk översikt. Detta gjordes för att lättare kunna se vad som skulle analyseras. Varje 

studie sammanfattades i en eller ett par sidor text som stöd i analysarbetet. Detta kan ses som 

en validering, för att var säker på att allt väsentligt har uppfattats och dokumenterats. 

Likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat jämfördes för att identifiera studiens syfte. 

De likheter och skillnader som urskildes fördes sedan samman till två nya övergripande 

områden.  

 

Etiska överväganden 

I denna studie följs forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2017). Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) ska forskning alltid vara sann och får inte förfalskas, plagieras eller 

förvrängas. Mot bakgrund av detta valdes endast publicerade och etiskt granskade artiklar 

till studien eller att studien är godkänd av etisk nämnd. 

Den egna förförståelse har beaktats genom att reflektera över egna erfarenheter, för att 

reducera risken att resultatet vinklades, för att undvika att feltolkningar sker och för att få en 

objektiv analys av resultatet. Författaren till denna studie har ingen relation till ämnet eller 

någon tidigare erfarenhet av att vårda patienter på en akutmottagning. Enligt Dahlberg 

(2014) kan ett problemområde som har personliga kopplingar innebära en negativ påverkan 

på hur material framställs. Genom medvetenhet och reflektion under arbetets gång har detta 

undvikits och inte påverkat studiens resultat. 
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Resultat 
Efter bearbetning sammanställdes datamaterialet vilket resulterade i områden. Dessa 

benämndes; Känna sig uppmärksammad som person och Behov av individuellt anpassad 

vård. 

 

Känna sig uppmärksammad som person 

 

Det första intrycket av sjuksköterskor i samband med omhändertagandet på akutmottagning 

uppgavs av patienterna som positivt. Patienter upplevde sjukhuset och akutmottagningen 

som en trygg och säker plats (Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2005). De flesta patienter 

var tillfredsställda med omvårdnaden och de kände sig förtröstansfulla med de medicinska 

åtgärderna. Samtidigt var patienterna även tydliga med att de räknade med ett professionellt 

omhändertagande och att sjuksköterskor samt övrig personal skulle se deras situation och att 

de skulle få den hjälp de efterfrågade (Sørlie et al., 2005). Det stora flödet av patienter gjorde 

att det första intrycket av akutmottagningen att sjuksköterskor var stressade (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003). Patienterna upplevde då att tidspressen gjorde att 

sjuksköterskor skapade avstånd i bemötandet och att de ständigt var på väg till nästa patient 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). Patienterna upplevde att när de blev bemötta med 

öppenhet och det skapades en dialog var det enklare för relationen att utvecklas (Wiman, 

Wikblad & Idwall, 2006). De uttryckte att de upplevde att när sjuksköterskor var intresserad 

och ställde frågor, gav det intryck av att det fanns tid för samtal, att det fanns intresse för 

patienten och för dennes upplevelser. Då patienter upplevde att de bemöttes med positiv 

attityd och gavs tid till att föra en dialog på ett lugnt sätt blev situationen mer bekväm och 

hanterlig. Då upplevdes situationen mera lätthanterlig ledde oftast till att patienter själv 

kunde bidra till ett bra möte. Patienten upplevde detta som en möjlighet att fritt uttrycka sig 

och att kunna delta i vårdrelationen (Wiman et al., 2006). Enligt Dahlen, Westin och 

Adolfsson (2012) är det viktigt att bevara den etablerade relation för då upplever patienten 

möjlighet till att skapa en god relation till sjuksköterskan.  

 

Behov av individuellt anpassad vård 

 

Enligt patienter upplevdes brister i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, 

vilket ledde till att de upplevde utanförskap och frustration. Patienter upplevde att 

sjuksköterskor var stressade, att arbetet skulle ske effektivt och att andra prioriteringar var 

viktigare (Larsson Kihlgren et al., 2004). Patienterna upplevde att brist på kommunikation 

ledde till att de inte kände att de kunde uttrycka sig ordentligt, att de inte fick möjligheten 

att uttrycka sina känslor eller ställa frågor (McCabe, 2003; Nyström et al., 2003). 

Ofullständig information är en förklaring till varför patienter som är tillfreds samtidigt de 

kan beskriva negativa upplevelser i mötet med sjuksköterskan (Elmqvist et al., 2011). Enligt 

Elmqvist et al. (2011) och McCabe (2003) uttryckte patienter att kommunikationen med 

sjuksköterska inte var individanpassad och att de då upplevde sämre omvårdnadskvalitet. 
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Enligt Nyström et al. (2003) skapade dock inte all kommunikation och information trygghet. 

Det fanns tillfällen då bristen på tiden gjorde att patienten varken kunde lämna eller få den 

mängd information som krävdes. Ibland upplevde patienter att sjuksköterskor gav mer 

information än vad de kunde hantera (Nyström et al., 2003). Enligt Sørlie et al. (2005) 

upplevdes det som skrämmande av patienterna att inte vara beredda på vad som skulle hända 

på akutmottagningen. De uttryckte att de på grund av informationsbrist hamnade i en 

beroendeställning och att detta ledde till en känsla av att vara utsatt och sårbar (Sørlie et al., 

2005). Att känna sig sårbar beskrevs av patienterna som ett hinder och gjorde att situationen 

upplevdes svårhanterlig (Elmqvist et. al., 2011 ). Att vara i beroendeställning kunde även ge 

känsla av att behöva vara sjuksköterskan till lags. Rädsla, frustration och oro över att inte bli 

sedd är känslor som patienten kunde låta bli att uttrycka för att undvika att mötet påverkades 

negativt (Nyström et al., 2003). Patienter som är tacksamma med behandling och vårdande 

beskriver samtidigt en sårbarhet som innefattar rädsla, hjälplöshet, beroende och ensamhet 

(Sørlie et al., 2005). Enligt Sørlie et al. (2005) uttryckte många patienter att de kunde uppleva 

en känsla av att vara utanför, att deras situation inte togs på allvar och att de hade uppsökt 

akutmottagningen i onödan. Detta resulterade oftast i att deras självkänsla påverkades (Sørlie 

et al., 2005). Om sjuksköterskor behandlade patienten på ett nonchalant sätt medförde det 

att patienten kände sig osynlig (Dahlén et al., 2012). Enligt Larsson Kihlgren et al. (2004) 

upplevde patienter att sjuksköterskor inte var vänliga och empatiska i sitt bemötande.  

 

Enligt Sørlie et al. (2005) uttryckte patienter att de upplevde sig lugna då sjuksköterskor 

kommunicerade med dem under väntetiden. Detta medförde att om information gavs 

kontinuerligt stärktes förtroendet för sjuksköterskor (Wiman et al. 2006). Dyrstad, Testad 

och Storm (2015) beskriver att det är av betydelse att patienterna fick information, dels för 

att kunna förstå sin situation och för att kunna ge medgivande för vidare undersökningar och 

åtgärder. Enligt patienter och deras anhöriga blev sjuksköterskor mer uppskattade när de 

upplevdes som uppmärksamma, tillgängliga och reagerade på ett lämpligt sätt (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Upplevelsen låg inte i vad sjuksköterskorna faktiskt gjorde, istället 

var det deras inställning till patienten och anhöriga som var betydelsefull, så som att 

sjuksköterskor visade tålamod och vänlighet (Larsson Kihlgren et al., 2004). Då patienter 

upplevde att sjuksköterskor visade empati och bekräftelse, upplevde patienter det som att 

sjuksköterskor förstod deras känslor och tillstånd (McGabe, 2003; Elmqvist et al. 2011).  

 

Känslan av att få delta på akutmottagningen varierade beroende på patienters behov av 

omvårdnad. Vissa patienter försökte göra sig mer involverade redan i begynnelsen genom 

(Wiman et al., 2006). Då patienter inte upplevde delaktighet kunde det förekomma att de 

använde sig av strategier, så som att skrika eller vara aggressiva för att inte bli bortglömda 

(Elmqvist et al., 2011). Patienters strategier kunde vara att vara aktiv eller passiv (Elmqvist 

& Frank, 2015). Att vara passiv innebar att patienten var tålmodig och accepterade 

situationen. Medan att vara aktiv innebar att patienten hade strategier, uttryckte behov av 

uppmärksamhet genom att höras och synas samt att de kunde använda sig av anhöriga som 

hjälp (Elmqvist & Frank, 2015). Enligt Elmqvist et al. (2011) kunde patienter uppleva 

otrygghet i mötet om det inte fanns möjlighet till delaktighet eller om det inte ansågs som 
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något viktigt av sjuksköterska. Patienter beskrev att det var betydelsefullt då sjuksköterskor 

visade intresse för hela patienten och inte bara för den biologiska kroppen. Det kunde uppstå 

en känsla av ovisshet då patienter inte visste om denne var i fokus eller inte. Patienter 

beskriver att de kände sig delaktiga när sjuksköterskor uppmärksammade dem och 

information gavs om vad som skulle hända. De patienter som inte beskrev att de kände att 

de fick den kontakt med sjuksköterskor som de önskade upplevdes frustration och att de 

kände sig åsidosatta. (Elmqvist et al., 2011). 

 

Resultatsammanfattning 

 

Av resultaten framkom att patienter vill ha ett professionellt bemöttande. De upplevde brister 

i kommunikation och information, otrygghet, samt att sjuksköterskor inte uppmärksammade 

patienters individuella anpassning av vård och att möjligheten till delaktighet kunde vara 

begränsad beroende på hur patientens situation var. Då patienter inte upplevde delaktighet 

kunde det förekomma att de använde sig av strategier för att skapa delaktighet. Patienter 

beskrev att de upplevde sjukhuset och akutmottagningen som en trygg plats. Patienter 

upplevde positiva känslor men samtidigt som de kunde beskriva negativa upplevelser i mötet 

med sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Fokus i metoddiskussionen är att belysa om syftet blivit besvarat med den valda metoden 

(Henricson, 2017). En litteraturöversikt inkluderande nio kvalitativa och en kvantitativ 

studie utfördes. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors 

bemötande på akutmottagning. Genom att använda sig av en litteraturöversikt skapas en 

översikt, en helhetsuppfattning och ökad förståelse för det valda ämnet. Med kvalitativa 

studier som utgångspunkt kan bredare förståelse erhållas hur livet gestaltar sig i relation till 

hälsa, processer och hur patienters upplevelser, förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 

2017) Den kvantitativa artikeln inkluderades för att den gav en bredare aspekt kring 

patienters erfarenheter av bemötande på akutmottagningen. En kvalitativ intervjustudie hade 

kunnat användas som metod, men på grund av tidsperspektivet för examensarbetet valdes 

det bort.  

 

I begynnelsen gjordes en bredare sökning med få sökord för att få en överblick över aktuell 

forskning inom området. Därefter valdes ofta förekommande nyckelord i relevanta artiklar 

och användes som sökord i vidare sökning för att reducera antalet träffar och begränsa 

sökningen mot studiens syfte. De sökord som användes betraktades vara mer relevanta för 

studiens syfte. Enligt Henricson (2017) ökar kombinationen av ämnesord sökprocessens 

specificitet. Under sökningen återkom även samma artiklar i olika sökningar med olika 

sökordskombinationer. Enligt Henricson (2017) kan detta ses som ett mått på att sökningen 

har en god sensitivitet. Detta gav en tillförlitlighet och trovärdighet, för att de sökord som 

användes var relevanta till studien och de inkluderade artiklarna. För att få med alla centrala 

begrepp i sökningen användes booleska operatörer i databaserna CINAHL och Pub Med, 

som enligt Östlundh (2017) innebär att koppla samman sökningarna med begreppet AND, 

OR och NOT. På så vis inkluderades alla vetenskapliga artiklar som innehöll de centrala 

begreppen. Databaserna valdes då de var relevanta för ämnesområdet hälsa och vård. Att 

använda olika databaser ökade möjligheten för flera träffar och ett större utbud. Att söka i 

flera databaser som har omvårdnadsfokus stärker arbetets trovärdighet då det ökar chansen 

att finna relevanta artiklar (Henricson, 2017).  

 

För denna studie har urvalskriterier upprättats samt redovisning av sökhistorik. 

Inklusionskriterier kunde ändrats men ansågs inte intressant då ett specifikt fenomen skulle 

belysas. Resultatartiklarna finns redovisade i översiktstabell som dessutom är strukturerade 

för läsarens förståelse. Ett krav var att resultatartiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, 

vilket säkrar studiens tillförlitlighet. Vid samtliga sökningar har urvalets inklusionskriterier 

varit vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, i års span mellan år 2000 till 2019 samt Peer 

reviewed. Peer reviewed stärker trovärdigheten på forskningen då detta blivit granskat för 

publicering (Henricson, 2017). Trovärdigheten i resultatet kan ha påverkats då artiklarna var 
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skrivna på engelska och delar i språket kan ha misstolkats. Översättningsprogram och 

ordlista användes. Genom användning av dessa tjänster så minskade risken för misstolkning 

och på så sätt stärktes resultatets trovärdighet. Års spannet av sökningarna på artiklar var 

från början tänkta att avgränsas till 2010-talet för att få så ny forskning som möjligt. Då det 

var svårt att få tillräckligt med data ändrades detta till 2000-talet och fram till år 2019. 

Anledningen till att det ansågs vara svårt att få tillräckligt med data var på grund av att 

Högskolan i Skövde var i upphandling med de olika databaserna. 

 

Artiklarna kvalitet granskades enligt granskningsmall av Friberg (2017). Mallen gav 

strukturerad överblick av innehållet i artiklarna och dess kvalitet. Vid granskning av artiklar 

är det viktigt att se till de olika aspekter som kan framkomma, vilket granskningsmallen låg 

till underlag för (Friberg, 2017). Det fanns svårigheter att kvalitetsgranska vissa artiklar då 

vissa frågeställningar inte blev fullkomligt besvarade. Dock ansågs dessa artiklar vara av 

betydelsefullt värde till resultatet och därför inkluderades dessa. Analys av kvalitativ och 

kvantitativ forskning har varit att gå̊ mellan helhet av varje studie till delar som blir en ny 

helhet, vilket resulterade i två områden. Processen genomfördes med noggrannhet och 

strukturerat tillvägagångssätt. Detta ökar trovärdigheten eftersom noggrannhet har beaktats. 

Åldern på̊ deltagarna i artiklarna varierade mellan 18-85 år. Detta gör att resultatet inte är 

representativt för en viss åldersgrupp. Det kan diskuteras om resultatet kan överföras mellan 

olika länder, då skillnader i vårdsystem mellan länder kan förekomma. De flesta artiklarna i 

studien kommer från Sverige och studierna har utförts på svenska sjukhus. I studien 

användes även två artiklar från Norge samt Irland. Dessa artiklar inkluderades dels för att de 

var av hög kvalitet, att de var innehållsrika med fakta. Kvalitet på artiklar bestämdes utifrån 

relevans, aktualitet, studietyp, studiokvalitet och impaktfaktorn. Impaktfaktorn är ett mått på 

hur ofta artiklar i en viss tidskrift i genomsnitt citeras (Smith, 1981). Resultatet insamlades 

i förhoppningen om att kunna generera och bidra till ny kunskap i det praktiska vårdarbetet 

för sjuksköterskor i mötet med patienter på en akutmottagning. 

 

Författarens förförståelse har beaktats genom att reflektera över egna erfarenheter, för att 

reducera risken att resultatet vinklades, för att undvika att feltolkningar sker och för att få en 

objektiv analys av resultatet. Författaren hade begränsade kunskaper och erfarenheter inom 

området. Författaren hade en reflekterande, kritisk och objektiv hållning. Enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) innebär överförbarhet i vilken grad resultatet kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer. För att kunna bedöma överförbarhet är det av betydelse 

att metod och resultat är tydligt beskrivet. Det är läsarna som avgör om resultatet är 

överfarbart till den egna verksamheten. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters erfarenheter av sjuksköterskors 

bemötande på akutmottagningen. 

 

Resultaten visar att känna sig uppmärksammad som person är betydelsefullt för patienter.  

Patienterna har en förväntan av professionalism och att deras individuella behov ska bejakas. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen är oftast den första personen patienter kommer i 

kontakt med samt den som är mest involverad i vården av dem under vistelsen (Frank et al., 

2009). Sjuksköterskan har en viktig uppgift och kan bidra till att minska dessa negativa 

upplevelser. En god omvårdnad kan minska patientens lidande och bidra till en bättre 

helhetsupplevelse av situationen (Frank et al., 2009). Detta anges även i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). De är nöjda med mottagandet och omvårdnaden under triage 

undersökningen men efterföljande vård upplevs som bristfällig. De upplever brister i 

kommunikationen, information, att de inte är sedda och nonchalerade. Detta kan leda till 

utanförskap, frustration och besvikelse. Även Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson 

(2012), fann att upplevd brist på intresse för patienten bidrar till frustration och besvikelse. 

Den negativa inställningen från sjuksköterskan bidrar till att patientens uppfattning av 

besöket på akutmottagningen skapar en negativ associering (Olofsson et al., 2012). Enligt 

Grahn, Olsson, Edwinsson och Mansson (2016) är grunder för att skapa en fungerande 

vårdrelation sjuksköterskans professionalism, kunskap och erfarenhet. Sjuksköterskor som 

betonar betydelsen av deras professionella roll och upprätthåller en empatisk inställning 

skapar lugn och säkerhet för de involverade som uppskattas av patienterna. Skapandet av 

säkerhet upplevs som grundläggande för att uppnå en god vårdrelation och att kunna hjälpa 

patienter med deras behov (Grahn et al., 2016). Därför är det av betydelse att skapa en 

relation mellan patient och sjuksköterska. Enligt Travelbee (1971) är en mellanmänsklig 

relation inget som uppstår, utan något som byggs upp när sjuksköterska interagerar med en 

patient. För att skapa en mellanmänsklig process krävs enligt Travelbee (1971) att en 

mellanmänsklig relation etableras. Den enskilda människan ska betraktas som en unik 

individ.   

 

Om patienter inte upplever att sjuksköterskan uppmärksammar dem kan det leda till negativa 

känslor. De kan uppleva att sjuksköterskor som inte uttryckte vänlighet och empati är 

otillräckligt intresserad av patienter vilket leder till att patientens självkänsla påverkas. Det 

påverkar vårdrelationen och upplevs negativt av patienter. Sjuksköterskor som uttrycker 

dominans, brist på empati, nonchalans, och brist på teoretisk kunskap samt erfarenhet har 

oftast svårare att göra patienter delaktiga (Larsson et al., 2011a). Patienter söker sig oftast 

till en akutmottagning för att få akut eller mindre akut hjälp. Oftast är de inte förberedda för 

vad som skall ske och kan då hamna i en beroendeställning. Sjuksköterskan är oftast den 

första person de möter som de förväntar sig mest av. Patienter upplever att de kan hamna i 

en beroendeställning till sjuksköterskan och att behovet av att bli sedd är stort. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017a) ska sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt 

förhållningssätt, all omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till 

människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, lyhördhet, medkänsla, 

integritet och värdighet.  
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Resultaten visar även att behov av individuellt anpassad vård är viktigt för patienter på 

akutmottagning. Patienters delaktighet på akutmottagning varierar beroende på patienters 

behov. Patienter kan uppleva otrygghet i vårdrelationen om det inte finns möjlighet till 

delaktighet eller om det inte anses som något viktigt. Det är sjuksköterskans ansvar att 

patienter får möjlighet att vara delaktiga i sin vård samt att de blir involverad i sin 

omvårdnad. Patientlagen (2014:821) anger att hälso- och sjukvården ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Enligt Larsson et al. (2011a) anser patienten att det är 

en självklarhet att vara delaktig i egen omvårdnad och det är sjuksköterskors ansvar att 

involvera patienten. Enligt Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2016) 

beskriver patienter delaktighet som värdefullt, ett mål som att må bättre och komma hem 

tidigare. Patienter kan använda sig av strategier för att bli delaktig och inte bortglömda. 

Dessa strategier kan vara att använda tidigare erfarenheter för att uppnå delaktighet (Tobiano 

et al., 2016). Enligt Nilsson, From och Lindwall (2019) medför patientdelaktighet att en 

dialog finns mellan patient och sjuksköterska. En dialog som är öppen och tydlig medför 

oftast att patientens åsikter kommer fram och kan bemöttas av sjuksköterskan. Detta kan 

medföra att mötet blir lättare att hantera både för patienten och sjuksköterskan.  

 

Att lida kan vara svårt att hantera men när människan delar med sig och deltar blir bördan 

lättare att hantera (Nilsson et al., 2019). Vårdlidande innebär att patienter kan uppleva ett 

vårdlidande på grund av otillräcklig vård eller kränkning av patientens värdighet (Eriksson, 

1994). Att kränka patientens värdighet innebär att ta ifrån denne möjligheten att vara en hel 

människa. Detta kan påverka patientens existentiella värld. Att kränka patientens värdighet är 

detsamma som att frånta möjligheten att vara människa fullt ut. Kränkning av patientens 

värdighet kan ses exempelvis genom nonchalans eller slarv vid känsliga frågor eller 

vårdåtgärder. Det kan också ske kränkning genom bristande etisk hållning eller att patienten inte 

upplever sig sedd (Eriksson, 1994). Enligt Berglund et al. (2012) kan vårdlidande upplevas 

när patienten känner sig illa behandlad, nonchalerad, misstrodd och inte blir lyssnad på. 

Detta kan leda till att patienten upplever mötet och relationen som negativ. Patienters 

sårbarhet förstärks i samband med vårdlidande (Berglund et al., 2012). 

 

Patienten behandlingsresultatet blir bättre om denne är delaktig i omvårdnaden. För detta 

krävs kunskap och insikt hos sjuksköterskor, så patienten får god och anpassad information 

om sin sjukdom, vård, behandling samt eventuella risker (Larsson et al., 2011a). Patientens 

möjligheter till deltagande beror inte bara på patientens hälsotillstånd utan också 

sjuksköterskans förmåga att inkludera patienten i omvårdnaden (Schandl, Falk & Frank, 

2017). Sjuksköterskan ska även ha kunskap om betydelsen av faktorer som ålder, kön, 

socioekonomi, miljö och kulturtillhörighet för individens möjlighet till jämlik vård och hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt Larsson (2008) främjas också delaktighet då 

sjuksköterskan visar lyhördhet, patienten känner sig då sedd, hörd och betydelsefull.  
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Konklusion 
 

Denna studie har bidragit med kunskaper om patienters erfarenheter av sjuksköterskors 

bemötande på akutmottagningen. Sjukhuset och akutmottagningen upplevs som en trygg och 

säker plats, patienter upplever att omvårdnaden de erhåller är av god kvalitet. Det första 

intrycket i mötet med sjuksköterska upplevs som positivt, däremot påverkas vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska efter att de genomgått triage. Resultatet visar brister i 

sjuksköterskors bemötande gentemot patienter på akutmottagningen. Patienter har uttryckt 

negativa känslor och dåligt bemötande från sjuksköterskor. Det negativa har medfört att 

patienter upplevt brister i kommunikation, informationsflöde, intresse, delaktighet samt 

känslor som besvikelse, oror, frustration. Detta har oftast lett till att patienter upplevt ett 

vårdlidande. Sjuksköterskor har ett ansvar att omvårdnaden skall vara av god kvalitet och att 

mötet med patienter ska fungera och inte medföra ett lidande för dem. Grunderna i 

sjuksköterskans profession vilar på kärnkompetenser och etiska principer. Det är av 

betydelse att patienten ses som en människa och att denne bemöts med professionalism. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 

Kommunikation, information och bemötande är viktiga delar som kan påverka mötet mellan 

patient och sjuksköterska på en akutmottagning. För att främja patienters förståelse och 

upplevelse är det viktigt att sjuksköterskan regelbundet kommunicerar och delger 

information, att erbjuda möjlighet för samtal med patienten är också̊ viktigt för att kunna ge 

svar på̊ frågor och funderingar, men även att främja en känsla av ett gott bemötande. Att 

våga ta initiativ till samtal, att förklara det som görs eller fråga om hur patienter har det, kan 

bidra till att de upplever situationen som trygg och att de känner sig sedda och 

uppmärksammade. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till delaktighet i 

vårdrelationen kan detta ge patienten en känsla av att ha en värdefull roll. Förståelse för vad 

sjuksköterskors bemötande kan leda till får inte glömmas bort. Fler studier och forskning 

behövs inom vårdrelation, kommunikation, bemötande och delaktighet. Detta är 

betydelsefullt för sjuksköterskor, professionen och allra mest för patienter. Det är viktigt att 

både positiva och negativa upplevelser synliggörs. 
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Upplevelser av 

sjuksköterskans 

omvårdnad under 

vänteperioden 

 

Kvalitet 

Hög 



 

 

Författare, 

Titel,  Tidskrift, 

Årtal. 

Syfte Metod Urval  Resultat  Kvalitet  

Författare: 

McCabe, C 

Titel:  

Nurse-patient 

communication: 

an exploration of 

patients 

experiences 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2003 

Patientens 

upplevelse av 

kommunikation med 

sjuksköterskan. 

Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk 

ansats. 

Urvalet bestod av åtta 

personer som inte var 

slumpmässigt utvalda på 

ett sjukhus på Irland. 

Fyra teman framkom; 

Kommunikationsbrist, 

Deltagande, empati 

och vänliga 

sjuksköterskor. 

Hög 

kvalitet 

Författare: 

Nyström, M., 

Dahlberg, K., & 

Carlsson, G. 

Titel: Non- 

caring encounters 

at an emergency 

care unit – a life-

world 

hermeneutic 

analysis of an 

efficiency-driven 

organization. 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Årtal: 2003 

Att analysera och 

beskriva icke- 

vårdande möten på̊ 

en akutmottagning. 

Kvalitativ studie. 

Intervju med 

frågor. 

Hermeneutisk 

ansats. 

Ej slumpmässigt urval av 

nio patienter för att erhålla 

deras erfarenheter, samt 

nio sjuksköterskor för att 

erhålla deras erfarenheter. 

Urvalets syfte var att 

skildrar de båda gruppers 

erfarenheter för att få en 

större överblick. 

Fem teman framkom; 

Mötet mellan 

sjuksköterska och 

patient kännetecknas 

av fragmentering, 

mötet mellan 

sjuksköterska och 

patient är 

underordnad vikten 

av fasta scheman och 

praktiska 

interventioner, mötet 

är dominerat av en 

önskan från 

sjuksköterska av 

”goda patienter”, 

kvaliteten på mötet 

beror på vilka 

sjuksköterskor som 

patienten får möta, 

grunden för mötet är 

patientens önskan att 

lita på 

sjuksköterskans 

kompetens. 

Kvalitet 

Hög 



 

 

Författare, 

Titel,  Tidskrift, 

Årtal. 

Syfte Metod Urval  Resultat  Kvalitet  

Författare: 

Sørlie, V., 

Torjuul, K., 

Ross, A., & 

Kihlgren, M. 

Titel: Satisfied 

patients are also 

vulnerable 

patients – 

narratives from 

an acute ward. 

Tidsskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2005 

Att belysa 

upplevelsen av att 

vara patient en 

akutmottagning 

Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk 

ansats. 

Ej slumpmässigt urval 

bestående av tio patienter. 

Studien belyser 

förbindelsen mellan 

nöjda patienter och 

sårbarhet. 

Kvalitet 

Medel 

Författare: 

Wiman, E., 

Wikblad, K., & 

Idwall, E 

Titel: Trauma 

patient`s 

encounter with 

the team in the 

emergency 

department; A 

qualitative study. 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Årtal: 2006 

Att utforska 

traumapatienters 

upplevelse av mötet 

på akutmottag-

ningen 

En kvalitativ 

induktiv 

utformning 

användes som 

metod och data 

insamlades 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Urvalet bestod av 23 

patienter från två olika 

sjukhus som uppsökt vård 

på en akutmottagning. 

Tre teman framkom; 

Det tekniska 

bemötande, Det 

närvarande 

bemötandet, Det 

oengagerade 

bemötandet. 

Kvalitet 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


