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Abstrakt 
Bakgrund: Att komma till en akutmottagning kan vara frustrerande och 
utlämnande för patienten. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa 
patientens upplevelser av bemötande och information vid besök på en 
akutmottagning. Metod: En litteraturstudie genomfördes med sökningar i 
PubMed och Cinahl. Efter granskning och kvalitetsbedömning inkluderades 
tretton vetenskapliga artiklar. Genom innehållsanalys formulerades tre kategorier 
och 6 underkategorier. Resultat: Patienter som var välinformerade och kände sig 
delaktiga i vård och beslut var oftast nöjd även om de fått vänta länge på sin tur. 
Brist på information till patienter och avsaknad av empati hos sjukvårdspersonal 
ledde ofta till missnöje vad gällde personalens bemötande. Vårdmiljön visade sig 
vara av betydelse för patientens upplevelse av vården. Diskussion: Empatisk och 
förstående personal var viktigt för att patienter skulle känna tillfredställelse med 
mötet som uppstår. Patienter ansåg information som viktigt och dessutom ville de 
kunna prata om sin situation utan att obehöriga kunde höra samtalet. Slutsats: Bra 
bemötande, adekvat information och god vårdmiljö var en förutsättning för att 
patienten skulle uppleva tillfredställelse med vården på en akutmottagning.  
 

Nyckelord: Akutmottagning, Bemötande, Information, Sjuksköterska - Patient 
relation. 
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BAKGRUND 
Kärnan i hälso- och sjukvården är mötet mellan patient och vårdare. I Sverige görs 

årligen 59 miljoner besök till hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). 

Många av dessa besök sker på landets akutmottagningar. Socialstyrelsen beräknar 

att det årliga antalet besök på landets 74 akutmottagningar uppgår till ca 1,8 

miljoner. Det motsvarar ca 15 % av alla besök inom den specialiserade vården 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen, HSL står det att all sjukvård skall främja en god 

kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal och den skall så långt som det är 

möjligt genomföras i samförstånd med patienten. All vård och information skall 

ges med respekt för den enskilde individen och vara individuellt anpassad. Det är 

viktigt att respektera patientens självbestämmande och integritet (SFS 1982:763).  

Ett humanistiskt synsätt är grundläggande i sjuksköterskeyrket och det är viktigt 

att visa medkänsla inför andras lidande är av stor betydelse (Fredriksson & 

Eriksson, 2003). I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) kan läsas att ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn 

bör utgå från den humanistiska människosynen. Patienten skall behandlas med 

värdighet så att integriteten och autonomin bevaras. Sjuksköterskan skall visa 

respekt och öppenhet och ta tillvara patientens och/eller anhörigas kunskaper, 

erfarenheter och önskemål så långt det är möjligt (Socialstyrelsen, 2005). I studier 

har det visat sig att vårdpersonalen ofta inte är medvetna om hur patientens 

värdighet och integritet påverkas vid ett besök på en akutmottagning (Baillie, 

2008; Berg & Danielsson, 2007). Patienten blir extra sårbar vid försämrad hälsa. 

Sjuksköterskan kan genom sina egna attityder mot patienten och med sin 

erfarenhet, kunskap och sitt kroppsspråk stärka patientens värdighet och 

självkänsla. På så sätt stärks även relationen mellan sjuksköterska och patient. För 

att nå dit är det viktigt att det finns tid att mötas och möjlighet att samtala ostört i 

en lugn miljö. En vårdande relation balanserar mellan värdighet och sårbarhet. 

När en vårdande relation uppstår känner patienten förtroende, dennes värdighet 

stärks och då känner patienten sig delaktig i vården (Baillie, 2008: Berg & 

Danielsson, 2007). 
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Akutmottaningar utgör en betydande och central del av den specialiserande 

vården och akutbesöken rör alla verksamhetens olika områden (Socialstyrelsen, 

2010). Patienter som söker akutsjukvård har inte valt att möta 

sjukvårdspersonalen, däremot har sjukvårdspersonalen valt sitt yrke för att möta 

och hjälpa människor som har det svårt. Utifrån det val som en professionell 

vårdgivare gjort har patienten rätt att förvänta sig ett korrekt bemötande och 

bedömning, oavsett vem de är och vad som är anledningen till besöket 

(Göransson, Eld & Jansson 2008, s. 97). Från det att patienten tas in på sjukhus 

kan han uppleva att hans självklara identitet och självrespekt tas ifrån honom. 

Samtalen som följer leder oftast till utlämnande av personliga förhållanden och 

det kan bli en lång väntan på undersökningar och behandling. Den personliga 

tryggheten är extremt beroende av personalens intresse och sätt mot patienten 

(Cullberg, 2006, s. 126-127).  

 

Mellan år 2000 och 2007 ökade antalet anmälningar till patientnämnder angående 

kommunikation, bemötande och information med 41 procent (Socialstyrelsen, 

2009). Undersökningar som gjorts visar att patienterna är nöjda med vissa delar 

som har med bemötande att göra, t.ex. att personalen visar respekt, men att andra 

delar av bemötandet kan utgöra ett problem (Socialstyrelsen, 2009). Bra 

bemötande bygger på att information ges av så få personer som möjligt eftersom 

patienten då känner att han slipper upprepa sin historia flera gånger (Kiessling & 

Kjellgren, 2004; Socialstyrelsen, 2009).  

 

Begreppet bemötande är svårt att översätta till engelska, därför används ofta andra 

liknande begrepp inom forskningen. Några sådana begrepp är treatment som 

betyder vänligt bemötande och bedside manners som handlar om hur man 

hanterar, berör och tar i patienten. Bemötande handlar om attityd, tonfall och 

öppenhet dvs. hur sjuksköterskan väljer att motta en patient, vilket kroppsspråk 

hon använder, om hon har ögonkontakt och hur hon sitter eller står i förhållande 

till personen. Bemötandet är en central del i hur patienten kommer att uppleva 

kvaliteten på omhändertagandet (Fossum, 2007, s. 31-32).  
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Fossum (2007, s.33-34) skriver att vid akutsjukvård kan sjuksköterskans 

bemötande brista. Själva sjukdomen och det medicinska brukar dock inte vara 

något problem, däremot kan just bemötandet fallera. Fossum menar att ”Det finns 

inga tomma möten” och att det utifrån det måste läggas mera tid på bemötande 

redan i vårdutbildningarna. Kvaliteten i bemötandet styrs av en rad olika faktorer. 

Det handlar om: vänlighet, hjälpsamhet, värme, engagemang människosyn, 

människovärde, respekt, information med korrekta besked, uppträdande, 

mottagande, tonfall och behandling. 

 

De flesta patienter som söker vård på en akutmottagning upplever att de är i ett 

akut medicinskt tillstånd, att de har smärta, oro, eller obehag. Det är viktigt att 

komma ihåg att patientens upplevelse är individuell och det som drabbat personen 

kan vara det värsta de varit med om. Som patient är man utsatt, utlämnad och 

beroende av vårdpersonalens kompetens. Om det första mötet inte blir bra kan det 

prägla resten av vårdtiden och skada tilltron till sjukvården. Det är därför viktigt 

att vårdpersonalen tar patienten på allvar, även om sökorsaken i 

sjukvårdspersonalens ögon är helt ofarlig. Det måste kommas ihåg att både 

personal och patienter förtjänar ömsesidig respekt, och patienten får inte glömmas 

bort genom att bara se till symtomen (Göransson, et al., 2008, s. 71; Wikström 

2006, s. 19-20). Att vara patient på en akutmottagning upplevs ofta som 

frustrerande vilket kan bero på många olika faktorer. De klagomål som brukar 

komma in till patientombudsmannen efter besök på akutmottagningar är främst de 

långa väntetiderna, känslan att inte ha blivit tagen på allvar och ett otrevligt 

bemötande (Göransson et al., 2008, s. 71; Nyström, 2003, s. 28). Vissa patienter 

känner rädsla av att besöka sjukhuset och därför är det centralt hur patienterna 

bemöts redan på akuten (Wikström 2006, s. 19-20).  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelser av 

bemötande och information vid besök på en akutmottagning.  
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METOD 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes vilket innebär att söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. Denna typ av 

studie syftar till att sammanställa data från tidigare genomförda emiriska studier 

och har sammanställs för att beskriva aktuellt forskningsläge inom valt ämne 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 29-30). 

Litteratursökning 

Sökningar av vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie gjordes i PubMeds 

MeSH Database och med vedertagna sökord, så kallade Headings i databasen 

Cinahl. I vetenskapliga artiklar presenteras den senaste forskningen inom ett ämne 

(Segesten, 2006, s. 37). Den booleska sökoperatören AND har använts vid 

sökningarna för att öka chansen att få träffar på relevanta studier (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006, s. 66-67). Genom att lägga in AND mellan två sökord, t.ex. 

Emergency nursing AND nurse-patient relations, då fås träffar på artiklar 

innehållande båda sökorden (Östlundh, 2006, s. 59). Sökorden som användes var: 

Emergency nursing, Emergency treatment, Emergency medical service, Nurse-

Patient relations, Patient satisfaction, Patient participation. PubMed är en bred 

databas som täcker områdena omvårdnad och medicin. Den innehåller i huvudsak 

vetenskapliga tidskriftsartiklar från 1966 och framåt. I Cinahl finns vetenskapliga 

artiklar och doktorsavhandlingar från 1982 och framåt. Denna databas täcker 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2008, s. 82; 

Willman et al. 2006, s. 72-73). Sökningarna redovisas i tabell 1. Tio artiklar 

hittades genom dessa databassökningar och två hittades genom manuell sökning.  

Etiska överväganden 

Endast artiklar som fått godkännande från en etisk kommitté eller där etiska 

aspekter övervägts har inkluderats i denna litteraturöversikt (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). Artiklarnas innehåll har bearbetats på ett rättvist sätt och 

inte förvanskats eller ändrats utan återgivits objektivt. Inga egna värderingar har 

gjorts, utan författarna har återgett såväl positiva som negativa resultat mot 

bakgrund av arbetets syfte. 
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Tabell 1: Översikt av litteratursökningar som resulterade i utvalda artiklar 

Datum MeSH-termer 
/Headings 

Databas Limits Antal 
träffar 

Utvalda till 
granskning 

Förkastade Inkluderade 

101217 Emergency 
nursing AND 
nurse-patient 
relations 

PubMed abstracts, 
English, 
All Adult: 
19+ years, 
published 
in the last 
10 years 

34 8 *26 

**4 

Elder, et al., 
(2004) 

Larsson 
Kihlgren, et 
al.,  (2004) 

Wiman & 
Wikblad 
(2004) 

Muntlin, et 
al.,  (2005) 

101228 Emergency 
Treatment 
AND Patient 
Participation 

PubMed abstracts, 
English, 
All Adult: 
19+ years, 
published 
in the last 
10 years 

46 9 *37 

**8 

Frank, et al., 
(2008) 

110125 Emergency 
medical 
service AND 
Patient 
Satisfaction 
AND Nurse-
Patient-
Relations 

PubMed abstracts, 
English, 
All Adult: 
19+ years 

13 6 *7 

**5 

Nyström, et 
al.,  (2003) 

110126 Emergency 
nursing AND 
patient 
satisfaction 

PubMed abstracts, 
English, 
All Adult: 
19+ years, 
published 
in the last 
10 years 

29 7 *22 

**4 

Thrasher & 
Purc-
Stephenson 
(2008) 

Pytel, et al., 
(2009) 

Göransson & 
von Rosen 
(2009) 

110128 Emergency 
medical 
service AND 
nurse-patient 
relations 

Cinahl  17 3 *14 

**3 

 

110202 Patients 
satisfaction 
AND 
emergency 
nursing,  

Cinahl abstract, 
2007-2010, 
adult: 19-
44 years 

27 4 *23 

**3 

Paavilainen 
et al., (2009) 

 * Förkastade vid läst abstract 
**Förkastade efter kvalitetsgranskning  
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Inklusionskriterier 

• Artiklar publicerade på engelska och utgivna mellan 2003-2010. 

• Artiklar innefattande vuxna personers upplevelser i samband med att de 

sökt vård på en akutmottagning.  

• Artiklar godkända av etisk kommitté, eller där etiskt resonemang förts.  

Exklusionskriterier 

• Artiklar endast inriktade på barn och ungdomar under 18 år. 

• Artiklar med fokus på dementa och förståndshandikappade.  

 

Urval 

Data bearbetades i tre olika faser. I första fasen gjordes sökningar i två olika 

databaser vilket resulterade i 166 vetenskapliga artiklar. En första bedömning 

gjordes genom att läsa igenom titlar och därefter abstrakt, för att välja ut de 

artiklar som sen granskades mer ingående. De 37 artiklar som gick vidare från fas 

1 lästes i sin helhet av båda författarna. De artiklar som inte motsvarade studiens 

syfte och inklusionskriterierna uteslöts. Genom manuell granskning av artiklarnas 

referenslistor tillkom sedan sex artiklar. Dessa 43 artiklar gick vidare till den sista 

fasen. Några av artiklarna har med både patient- sjuksköterske- och närstående 

perspektiv, men författarna har valt att endast ta med de delar av resultaten som är 

ur patientperspektivet. De artiklar som var relevanta för studien klassificerades 

och värderades med hjälp av två olika granskningsmallar, en för kvalitativa 

artiklar och en för kvantitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 2000), se bilaga 1 och 

2. Granskningsmallarna modifierades genom att stryka en fråga på varje mall, 

”patienter med lungcancer”, vilket ledde till en lägre totalpoäng. Endast artiklar 

som värderades till grad 1 och grad 2 inkluderades i resultatet. Efter denna 

granskning sorterades ytterligare 30 artiklar bort, eftersom de inte höll uppsatta 

kvalitetskrav. Slutligen återstod 12 artiklar som kom att användas i resultatdelen. 

Av dem var 5 kvalitativa och 7 kvantitativa och de var från Sverige (n=8), USA 

(n=2), Finland (n=1) och Kanada (n=1). 
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Analys 

Artiklarna analyserades systematiskt med hjälp av innehållsanalys, inspirerad av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2004, s. 159-160). Artiklarna lästes av båda 

författarna var för sig och helt förutsättningslöst, för att få en känsla för 

helhetsbilden av innehållet. Syftet med detta var att, utan påverkan från varandra, 

se om texterna uppfattats lika av båda författarna. Artiklarna lästes sedan igenom 

ytterligare några gånger för att söka likheter respektive skillnader i de begrepp 

som handlade om bemötande och information i artiklarnas resultatdelar. När 

artiklarna har lästs så har relevanta delar markerats med olika färger, med syftet 

som utgångspunkt, och har efterhand resulterat i tre kategorier och sex 

underkategorier som presenteras i figur 1. Kategorierna 

”Bemötande/Kommunikation” och ”Information” blev klara i ett tidigt skede, 

eftersom det var det författarna valt att studera, under arbetets gång växte även 

kategorin ”Vårdmiljö” fram. Detta för att det var så tydligt att just vårdmiljön var 

av stor betydelse när det gäller bemötande, kommunikation och information. När 

sen resultatet var sammanställt så valdes namn på underkategorierna ut. Ur de 

kvantitativa artiklarna valdes data från både tabeller och löpande text, som 

sammanställdes och kondenserades. Ur de kvalitativa artiklarna delades texterna 

in i meningsenheter som sedan kondenserades och kodades.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och sex underkategorier som svarar 

mot syftet i denna litteraturstudie. Det har varit svårt att dela in innehållet i de 

olika kategorierna eftersom resultaten till viss del är sammanflätat med varandra. 

Därför finns vissa kopplingar mellan de olika kategorierna, trots försök att dela 

upp dem utifrån vart de hör hemma. För att styrka och förklara resultatet så har 

författarna valt att använda citat. Översikt över resultatet presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Översikt över kategorier och tillhörande underkategorier.  

 

 

Bemötande och Kommunikation 

När patienter kom in till akutmottagningen var de oftast inte förberedda på det. 

Därför kunde de bli beroende av att andra skulle uppfylla deras behov. Det blev 

sjuksköterskans uppgift att agera för att stärka och hjälpa patienterna att behålla 

sin värdighet (Wiman & Wikblad, 2004). I en studie gjord av Pytel, Fielden, 

Meyer och Albert (2009) framkom att det att patienter ansåg det som viktigt att 

sjuksköterskor hade tid att svara på frågor, låta dem prata utan avbrott, lyssna på 

deras oro, visa respekt mot dem och att de använde ett enkelt språk. Dessutom 

visade det sig vara viktigt att sjuksköterskor förmedlade äkta empati mot patienter 

(Pytel et al., 2009).  

När patienter kom in till akutmottagningen kunde de ha låga förväntningar 

gällande bemötande och omvårdnad och det grundades på tidigare dåliga 

erfarenheter. Det var viktigt att komma ihåg att patienterna själva är experter på 

sin egen situation (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). 

BEMÖTANDE / 
KOMMUNIKATION 

INFORMATION 

VÅRDMILJÖ 

Patientens positiva upplevelser  

Negativa aspekter av bemötande 

Oviss väntan pga. undanhållande av 

information  

Patientens delaktighet och 

sjuksköterskans förhållningssätt  

Integritetsproblem  

Riktat missnöje  



 

9 

 

Patientens positiva upplevelser 

Patienter som upplevde ett gott samspel med sjuksköterskor uppfattade 

bemötandet som positivt. Ett gott bemötande präglades av att sjuksköterskorna var 

uppmärksamma, lyhörda och kunde förutse patienternas behov (Larsson Kihlgren, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Wiman & Wikblad, 2004). 

Sjuksköterskan skulle vara närvarande i situationen, både fysiskt och 

känslomässigt. För att vara riktigt närvarande i en dialog, krävdes dessutom god 

kommunikationsförmåga (Frank, et al., 2008; Pytel, et al., 2009; Wiman & 

Wikblad, 2004). Att vara uppmärksam och lyhörd kunde handla om att patienten 

behövde en filt, behövde gå på toaletten eller om att de var hungriga. Det kunde 

även handla om att få smärtlindring i god tid. Även små vänliga gester i 

bemötandet kunde ge positiv effekt, som att hämta en stol till en anhörig (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Lyhördhet från sjuksköterskan var viktigt för att 

bemötandet skulle bli positivt för patienterna. Patienter uppskattade när 

sjuksköterskan var förstående och lyssnade på deras problem och att hon med 

försiktighet utförde plågsamma arbetsmoment (Ekwall, Gerdtz & Manias, 2008; 

Frank, et al., 2008). Det fanns ett starkt positivt samband mellan patienters 

tillfredställelse och hur de uppfattade sjuksköterskors vårdande beteende (Elder et 

al., 2004; Larsson Kihlgren et al. 2004; Nyström, Nydén & Petersson, 2003; 

Thrasher & Purc-Stephenson, 2008).  

” I feel I was well looked after there … they were direct … asked 
where it hurt and so …It was pretty… just what I wanted … in case it 
was something serious … It was very good … took no time at all. I 
thought it was very professional” (Wiman, et al., 2007, p. 719). 

 

Det framkom i ett par studier att det inte fanns några märkbara skillnader mellan 

män och kvinnor när det gällde belåtenheten med akutvården (Ekwall, et al., 

2008; Thrasher & Purc-Stephenson, 2008). De flesta var nöjda och beredda att 

återkomma till samma akutmottagning och kunde tänka sig att rekommendera just 

den akutmottagningen till familj, vänner och bekanta (Ekwall, et al., 2008; Elder 

et al., 2004). 
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Negativa aspekter av bemötande  

Under väntan på akutmottagningen försökte patienterna få kontakt med 

personalen eftersom de var oroliga över sin situation och ville få sina frågor 

besvarade. Ju längre väntan blev, desto större blev behovet av bra bemötande för 

att bli sedd, lyssnad till och känna sig delaktig (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

Många patienter upplevde att för mycket fokus lades på det medicintekniska, som 

t.ex. provtagningar, vilket gjorde att patienter kunde uppleva sig som ett objekt. 

Patienter skulle ha uppskattat om vårdpersonalen såg dem som en person (Frank, 

et al., 2008; Larsson Kihlgren et al., 2004; Nyström, et al., 2003; Wiman & 

Wikblad, 2004). Några uppgav att personalen pratade privat med varandra istället 

för att fokusera på patienten (Wiman & Wikblad, 2004). 

”…to sit here and wait, and the only contact I have with the staff is 
when they Carry out tests on me, you feel that you’re not being seen as 
a person…´”  (Larsson Kihlgren et al., 2004, p. 171). 

 

Patienter som inte hade livshotande skador blev ofta lämnade ensamma med 

obesvarade frågor och en känsla av att ha blivit övergivna. Brist på kunskap, 

avsaknad av empati och engagemang ledde ofta till besvikelse och missnöje med 

personalens bemötande (Wiman, et al., 2006). Patienter kunde ibland känna en 

ovilja från sjuksköterskans sida att berätta om deras tillstånd och eventuell fortsatt 

vård och upplevde därför detta som dåligt bemötande (Larsson Kihlgren et al., 

2004; Wiman, et al., 2006).  

” I had to ask for help with my clothes and such. // Well, my clothes 
had been cut up, so I asked if they had any clothes, otherwise I 
wouldn’t have got any. I would have had to leave in my underwear 
(laughter). Discharge was not a great hit. I mean, someone should 
have made sure that everything was OK when I left. It could have 
been better.” (Wiman, et al., 2006, p. 720). 

 

Patienter kände av den stressiga arbetssituationen där det är många patienter att ta 

hand om och det kan påverka dem negativt (Nyström, et al., 2003).  
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Information  

När patienter kommer in till en akutmottagning möter de oftast först en 

receptionist. Därför upplever många patienter att det är viktigt att receptionisten 

bör vara omtänksam, empatisk och visar förståelse för varje enskild patient. De 

vill redan där få reda på ungefär hur långa väntetider det kan bli (Muntlin, 

Gunningsberg & Carlsson, 2006).  

 

Oviss väntan pga. undanhållande av information 

Det kan vara svårt för patienter att förstå prioriteringsordningen på 

akutmottagningen. I flera studier visade det sig att högprioriterade patienter oftast 

var mer nöjda med akutbesöket och att missnöjet blev större ju längre patienter 

fick vänta (Ekwall, et al., 2008; Frank, et al., 2008; Göransson & von Rosen, 

2009; Muntlin, et al., 2006; Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka & Paussu, 

2009). Det var viktigt att sjuksköterskor informerade om den beräknade 

väntetiden, men även att hon betonade att det kunde komma in mer akuta fall som 

måste gå före, vilket kunde leda till att väntetiderna blev längre (Frank, et al., 

2008). Patienter hade full förståelse för att det kunde komma patienter som 

behövde vård före dem, bara de hade blivit informerade om detta (Nyström, et al., 

2003). Patienter uppgav att de ville bli regelbundet uppdaterade om väntetider, 

(Paavilainen, et al., 2009; Pytel, et al., 2009), vilka tester och provtagningar som 

skulle göras och vilken behandling de fick eller skulle få (Pytel, et al., 2009).  

”If other patients need more help, of course I stand aside. If 
someone has heart trouble he must be taken care of before me. I´m 
sure that I would receive the same attention if I suffered from heart 
disease.  

I wish it was possible to give me more attention. But I am not the 
only patient in this ECU. If you think about it, it makes sense” 
(Nyström, et al., 2003, p. 25). 

 

Brist på bra rutiner påverkar väntetider. Väntetiden var ofta lång, och detta 

verkade vara det största problemet för patienter eftersom de inte hade någon 

kontroll över situationen Att inte få information kring de långa väntetiderna och 

varför det uppstår så långa väntetider ibland, upplevs negativt av patienter 
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(Larsson Kihlgren et al., 2004; Muntlin, et al., 2006). Det kunde leda till att de 

blev irriterade, rastlösa och upprörda och förtroendet för sjuksköterskan sjönk. 

Klagomålen riktades då ofta mot anhöriga och inte direkt till personalen (Larsson 

Kihlgren et al., 2004; Nyström, et al., 2003). Ett problem för många patienter var 

att de inte visste när mer information skulle ges. Därför vågade de ibland inte ens 

lämna rummet för toalettbesök eller för att köpa något att äta och dricka (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). 

 

Patientens delaktighet och sjuksköterskans förhållningssätt  

Patienter kände sig delaktiga när de fick information angående sin situation. De 

kände sig åsidosatta om informationen inte var tillräcklig. Information gav 

patienter en känsla av att ha kontroll, vara delaktiga och det skapades en trygghet i 

den redan utsatta situation de befann sig i (Frank, et al., 2008; Paavilainen, et al., 

2009). När patienter var nöjda med sjuksköterskors vårdande beteende och den 

uppmärksamhet de fick, var de mer tillfredställda med vården de fått. Dessutom 

var det mer sannolikt att patienter valde att återvända till akutmottagningen (Elder 

et al., 2004; Frank, et al., 2008; Thrasher & Purc-Stephenson, 2008). Det 

framkom att kommunikation och information vid inskrivningen var av mer 

formell art. Fokus låg då på att göra en snabb och korrekt bedömning av 

patientens fysiska och psykiska tillstånd (Larsson Kihlgren et al., 2004; Wiman, et 

al., 2006). Patienter upplevde att de inte fick möjlighet att berätta sin egen historia 

och ställa frågor (Larsson Kihlgren et al., 2004). Kommunikationen övergick 

sedan till en mer avslappnad och ibland humoristisk ton när patienten kommit in i 

ett väntrum. Både vårdpersonal, patienter och närstående kunde då skämta om 

patienters hälsotillstånd (Wiman, et al., 2006). 

 

Patienterna ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan använde ett enkelt språk för 

att de skulle känna sig delaktiga och förstå informationens innebörd. Detta var 

viktigt för att patient och sjuksköterska skulle mötas på samma nivå. Svårt språk 

och ett överlägset sätt upplevdes negativt (Ekwall, et al., 2008; Frank, et al., 2008; 

Pytel, et al., 2009). Det framkom även att patienter läste av sjuksköterskors 

kroppsspråk och tolkade de signaler hon sände ut (Frank, et al., 2008). När 
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patienter kände att de fick ögonkontakt och när sjuksköterskor lyssnade på dem, 

kände patienter delaktighet och tacksamhet (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

När informationen gavs kontinuerligt och av samma personal byggdes ett 

förtroende upp och det skapade tillit och en bra relation mellan sjuksköterska och 

patient. Detta underlättade informationsöverföringen och skapade en positiv 

känsla hos patienter (Frank, et al., 2008; Wiman, et al., 2006). Många patienter 

ansåg att sjuksköterskan gav dem bra och tillräcklig information både vad gällde 

väntetider men även deras hälsotillstånd. Patienter tyckte också att de fick nog 

med tid med sjuksköterskorna, att de lyssnade på dem och tog deras problem och 

eventuella klagomål på allvar (Göransson & von Rosen, 2009; Thrasher & Purc-

Stephenson, 2008). 

Patienter kände sig delaktiga när sjuksköterskan gav dem möjlighet att vara aktiva 

och själva få uttrycka sina eventuella önskemål (Frank, et al., 2008). Det kunde 

däremot upplevas negativt för patienter när de inte kände sig delaktig i vård och 

beslut. Att inte ha bra kontakt med personalen upplevdes som frustrerande. De 

kunde då känna att deras integritet blev kränkt och ett resultat av detta blev att 

vissa patienter blev aggressiva och högljudda (Frank, et al., 2008; Larsson 

Kihlgren et al., 2004). Patienter som hade stor kunskap om sitt hälsotillstånd 

upplevde ofta att personalen byggde upp en avvisande attityd mot dem (Frank, et 

al., 2008).  

 
Vårdmiljö 
  
Vårdmiljön är av stor betydelse för patienter och anhöriga som är tvungna att söka 

akutvård (Larsson Kihlgren et al., 2004). Väntrummen på akutmottagningarna är 

ofta kalt inredda med vita väggar och starka ljusa lampor. Dörrar öppnas och 

stängs, patienter transporteras på bårar och ofta förekommer oroliga och ledsna 

anhöriga och ibland även skrikiga barn. Bemötande och vårdmiljö blev extra 

viktigt när väntetider uppstod (Larsson Kihlgren et al., 2004).  Många patienter 

var dock nöjda med utformningen av väntrummen (Paavilainen, et al., 2009), även 

om andra efterfrågade en behagligare miljö utifrån de långa väntetiderna som ofta 

uppstår på en akutmottagning (Larsson Kihlgren et al., 2004; Muntlin, et al., 
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2006). Patienter saknade tillgång till något att läsa (Muntlin, et al., 2006) och 

information om var det fanns tillgång till mat och dryck (Larsson Kihlgren et al., 

2004; Muntlin, et al., 2006; Paavilainen, et al., 2009).  I en studie framkom att 

patienter uppgav att familj och närstående var viktiga att ha närvarande under 

besöket på akutmottagningen, mycket för att slippa känslan av att vara ensam 

(Paavilainen, et al., 2009).  

 

Integritetsproblem 

Vissa patienter ansåg att den personliga integriteten respekterades och att 

sjuksköterskan visade omtanke under tiden de tillbringade i väntrummet 

(Göransson & von Rosen, 2009). En del patienter upplevde det dock som att den 

personliga integriteten kränktes när de skulle prata om sitt tillstånd med 

vårdpersonalen och det bara var ett draperi mellan patienter (Paavilainen, et al., 

2009). Patienter kunde uppleva att deras integritet kränktes av att under lång tid 

bli sittande på en stol eller liggande i en hård och obekväm säng, ensam i ett kalt 

väntrum eller ibland i en korridor. Detta kunde leda till att det var svårt att hitta en 

bekväm ställning, vilket gjorde att ev. smärtor upplevdes värre. En del patienter 

uppgav att de var rädda att bli bortglömda och de var rädda att ramla ur sängen 

när det blev lämnade själva under lång tid (Larsson Kihlgren et al., 2004). Många 

patienter kommer in till akutmottagningen tunt klädda. Ibland efterfrågades filtar 

för att slippa frysa, men ofta ville patienter inte vara till besvär (Larsson Kihlgren 

et al., 2004; Wiman & Wikblad, 2004). Många patienter upplevde det jobbigt att 

bli instängda i ett undersökningsrum, helt ensamma, utan någon närstående och 

utan att någon personal kom in och brydde sig om. Flertalet uppgav att det hade 

varit bättre att ligga i en korridor, där personalen alltid är närvarande och det då 

fanns möjlighet för patienter att ställa frågor till personalen (Frank, et al., 2008; 

Nyström, et al., 2003).  

 

”It is horrible to be left in a waiting room and no one bothers to come 
and check on you. 
They seem to think that there is nothing wrong with me. They seem to 
think that I am just coming to the ECU for no reason. I have heard 
them say as much.” (Nyström, et al., 2003, p. 23). 
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Riktat missnöje  

Patienter undvek att rikta sitt missnöje direkt till sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal på akutmottagningen. Patienter försökte istället hitta andra vägar att 

rikta sitt missnöje när de inte var nöjda med vården. Eftersom de inte ville förstöra 

och försvåra relationen med vårdpersonalen så valde de att lägga sin besvikelse 

över långa väntetider, stressig miljö och underbemannade personalgrupper mot 

chefer, politiker och hela vårdorganisationen. (Larsson Kihlgren et al., 2004; 

Nyström, et al., 2003). En patient utryckte ”det är de stora killarnas fel” (Larsson 

Kihlgren et al., 2004). 

 

”I blame our politicians, because the do not pay nurses and doctors 
enough. Instead politicians travel quite a lot and spend a great deal of 
money. The patients are the ones who suffer the consequences.  
 
The newspapers have made me aware of the shortage of personnel in 
the ECU. You can’t expect the nurses to care for the patients under 
such circumstances” (Nyström, et al., 2003, p. 25). 
 
 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelser av 

bemötande och information vid besök på en akutmottagning. I resultatet framkom 

att patienten upplevde både positivt och negativt bemötande. Patienten kände sig 

tillfredsställd när sjuksköterskan gav lättförståelig information, visade en 

empatisk förmåga och helt enkelt fanns där för patienterna. Om mötena var korta 

eller långa spelade ingen roll. Vårdmiljön visade sig också vara av betydelse för 

patienterna och då speciellt när det blev långa väntetider.  

I resultatet framkom att när patienter besöker en akutmottagning kan de känna sig 

extra utlämnad. Det första mötet sker oftast i receptionen som vanligtvis ligger i 

anslutning till väntrummet, att redan där vara tvungen att berätta om sin situation i 

en öppen miljö kan kränka deras integritet. Karro, Dent och Farishs (2005) studie 

visar att patienter kan undanhålla information av rädsla för att obehöriga personer 
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skulle höra samtalet. Nyström (2003, s. 137) visar liknande resultat och menar att 

orsaken till besöket kan påverka denna rädsla. Det behöver inte vara jobbigt att 

prata om ett ont knä men rör det sig däremot om känsligare åkommor kan detta 

upplevas svårt för patienter. Författarna anser att det är viktigt att patienter som 

anmäler sig i receptionen ska kunna göra det utan att obehöriga personer kan höra 

samtalet. Det är viktigt för bedömningar och prioritering av vården att patienter 

vågar berätta om sina symtom fullt ut. Författarna anser därför att vårdmiljön på 

akutmottagningar bör ses över och anpassas efter patienters behov, ett förslag kan 

vara att anlita en specialiserad inredningsarkitekt. Resultatet visar däremot att 

vissa patienter upplevde det som negativt att ligga ensam på ett rum när 

sjuksköterskan inte kom in och tittade till dem och samtidigt gav information om 

vad som skulle hända. Nyström (2003, s.138) beskriver en sjuksköterska på en 

akutmottagning som under sina första månader där inte en enda gång 

uppmärksammat att någon vårdpersonal tittat till patienter bara för att höra hur de 

mår. De enda gånger de gick in till patienter var när patienten påkallat 

uppmärksamhet eller att de hade andra sysslor att utföra. Författarna har kommit 

fram till att patienter vill ha avskildhet i det första skedet, för att då våga berätta 

om sina bekymmer och problem utan att andra hör. När de sedan kommit till ett 

undersökningsrum vill de däremot inte bli lämnade ensamma och övergivna, utan 

vill ha personalen närvarande, eller att de tittar till dem ibland.  

Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003) visar i sin studie att vårdens kvalitet 

varierar och är beroende av vilken sjuksköterska som är i tjänst den aktuella 

dagen. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) står det att ett humanistiskt synsätt bör eftersträvas i all vård. Författarnas 

resultat visar att så inte alltid är fallet. Vårdpersonal har valt sitt yrke och därmed 

även valt att möta patienter, vilket gör att patienter har rätt att kräva ett 

professionellt bemötande (Göransson et al., 2008, s. 97). Författarna anser att det 

ibland verkar vara ett lotteri vilken personal som arbetar när de blir sjuka och 

måste söka vård akut. På en akutmottagning är det extra viktigt med information 

och bemötande eftersom patienten kan befinna sig i ett utsatt läge. En del vet inte 

vad som är orsaken till deras ohälsa vilket kan göra dem rädda för sin situation 

och att då bli lämnad ensam kan förstärka de negativa upplevelserna. Författarna 
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anser att det borde finnas tid för vårdpersonalen att bara titta in till patienten och 

fråga hur det står till. Det behöver inte ta mer än några minuter att gå runt till flera 

patienter och dessutom skulle det öka patienternas tillfredsställelse med vården.  

Resultatet visar att information och tillräckligt med tid för frågor och funderingar 

var viktigt för patienter och närstående för att de skulle känna sig delaktiga i vård 

och beslut. Patienter hade större förståelse för t.ex. prioriteringsordningen bara de 

blev informerade om den. Väntetider behövde inte upplevas som ett problem så 

länge patienter fick information om att det kunde uppstå väntan. I studier av 

Perez-Carceles, Gironda, Osund, Falcon och Luna, (2010) och Muntlin, Carlsson 

och Gunningsberg (2010) framkom att information till patienter var viktig i alla 

skeden av vårdprocessen. Det skulle finnas tid för patienter att samtala med 

vårdpersonalen om sina funderingar och personalen skulle ge information på ett 

respektfullt och empatiskt sätt. När det gjordes ökade patienters tillfredställelse 

med vården på akutmottagningen. Enligt Jennings, Lee MPhil, Chao & Keating 

(2009) blev patienter mindre oroliga om de fått tillräckligt med tid att diskutera 

sitt hälsotillstånd med sjuksköterskan. Vidare kom Jennings et al. (2009), Muntlin 

et al., (2010) och även Nyström et al., (2003) fram till att patienter ville att 

sjuksköterskan skulle vara noggrann och intresserad av dem som person och inte 

se dem som ett objekt. Goldwag, Berg, Yuval och Benbassats (2002) menar att 

långa väntetider skapar stort missnöje hos patienter som inte fått information 

kring detta. Författarna anser det känns naturligt att en välinformerad patient som 

fått svar på alla sina funderingar automatiskt blir mera tillfredställd med vården. 

Att däremot inte fått tid och möjlighet att diskutera det man önskar gör det svårare 

för patienter att känna tillfredställelse, vilket ger en mera orolig och missnöjd 

patient. Vad gäller väntetider tror författarna att de flesta kan tänka sig att vänta 

på vård, bara de förstår varför de måste vänta och att något mer akut självklart 

måste gå före i kön. Författarna anser vidare att ett bra bemötande, information 

och kommunikation är viktiga områden för att både vårdpersonal och patienter 

skall känna tillfredställelse med mötet som uppstår på en akutmottagning. 

Generellt sett visar resultatet att de flesta patienter är nöjda med besöket på 

akutmottagningar. Högprioriterade patienter var oftast mer tillfredställda med 

besöket och missnöjet växte ju längre tid de fick vänta på vård. Boudreaux, 
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Friedman, Chansky och Baumann (2004) kom även de fram till att svårt sjuka 

patienter upplevde tiden på akutmottagningen mer positiv än icke brådskande 

patienter. Tvärtemot dessa resultat visar Goldwag et al. (2002) att allvarligt sjuka 

och därmed högprioriterade patienter var mer missnöjda med vården, bemötandet 

och de långa väntetiderna. Det är rimligt att anta att patienter som får mycket 

uppmärksamhet snabbt är mer nöjda än de som fått vänta länge. Samtidigt kan vi 

förstå de patienter som i ett akut och allvarligt läge kan känna att allt är svart och 

går emot dem och därför inte känner tillfredställelse med något, hur god vård de 

än får.  

 

Metoddiskussion  

Vi började litteratursökningen ostrukturerat i flera olika databaser, för att få en 

inblick i forskningsläget inom det valda området och för att inga tydliga kriterier 

var framarbetade. Efterhand växte inklusions- och exklusionskriterierna fram så 

sökningarna blev mer strukturerade. Slutsökningarna är endast gjorda i 

databaserna PubMed och Cinahl, och det kan ses som en nackdel. Sökningar i fler 

databaser kunde ha resulterat i ett större antal artiklar och då möjligen med en 

annorlunda vinkling av resultatet.  

Det var svårt att hitta en direkt översättning av ordet bemötande (Fossum, 2007, s. 

31-32) men valda artiklar speglar ändå bemötande på akutmottagningar. Ordet 

Nursing har inte använts som enskilt sökord då rätt fokus på artiklarna inte 

hittades. Istället har ordet använts i kombination med andra sökord som speglade 

vårt syfte. När sökningarna i valda databaser var gjorda, kompletterades dessa 

med manuella sökningar i valda artiklars referenslistor och i tidskrifter, vilket 

Willman et al. (2006, s. 72) anser vara viktigt. 

Styrkor i arbetet är att endast vedertagna MeSH-termer och Hedings har använts. 

sju kvantitativa och fem kvalitativa artiklar valdes ut och inga artiklar publicerade 

tidigare än 2003 inkluderades i resultatdelen. Artiklarna lästes och granskades av 

författarna var för sig i första skedet, vilket minimerar risken att relevant data 

missats. Sedan diskuterades vad som framkommit och tillsammans gjordes 

kvalitetsbedömningen. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 123) bör studier 
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med låg kvalité inte inkluderas i en litteraturöversikt. I resultatet användes endast 

artiklar som kvalitetsbedömdes till grad I och II.  

Den valda analysmetoden anses passa väl till denna litteraturstudie då både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. De kvalitativa artiklarna beskriver 

patienter upplevelser och erfarenheter vilket passar väl till syftet och de 

kvantitativa artiklarna stärker resultatet ytterligare. 

En svaghet i arbetet kan vara att den geografiska spridningen på artiklarna inte är 

så stor. De flesta studier är gjorda i Norden med tillägg av USA och Kanada. Det 

hade varit intressant att se om resultatet blivit annorlunda om även studier från 

andra världsdelar hållit den kvalitet som efterstävades i studien och därmed 

kunnat inkluderas. Valda inklusions- och exklusionskriterier, som att exkludera 

barn och ungdomar under 18 år påverkade troligtvis utfallet av inkluderade 

artiklar, vilket skulle kunna ses över vid vidare forskning.  

Litteraturstudien är väl genomarbetad och tidsplanen som utformades i ett tidigt 

skede har hållits. Arbetet är skrivet objektivt utan att författarna påverkats av 

tidigare förförståelse och erfarenheter. Samarbetet mellan författarna har fungerat 

utmärkt och vi har kompletterat varandra genom hela arbetet. Vi har respekterat 

varandras åsikter och fullföljt de uppgifter vi tillsammans bestämt.  

Slutsats 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör tänka på hur de bemöter och 

informerar patienter för att de ska känna trygghet och bli mer nöjda med vården. 

Viktiga komponenter för att patienter ska känna sig delaktiga och tillfreds med 

vården de fått, är att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska vara empatiska, 

lyhörda och respektfulla. De skall även ge adekvat information, ha ett trevligt 

bemötande i en vårdmiljö som tar hänsyn till den enskilde patientens behov.  

Slutligen anser författarna att resultatet som framkommit i denna litteraturöversikt 

är överförbar i andra vårdmiljöer och inte bara på en akutmottagning. Bemötande 

och information är centrala delar i all vård, vilket ger trygghet och en känsla av 

välbefinnande till patienter men även till närstående och till sjuksköterskor.  
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Bilaga 3 Översikt av inkluderade artiklar. 
Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Design/ 
Ansats  

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie-
design/kvalitet 

Elder, et al. 
(2004) 
USA 

Att undersöka relationen mellan patient 
och triage-sjuksköterska, hur nöjda 
patienten var och om de var beredda på 
att återvända. 

Kvantitativ 76/0 
11=ssk 
65=patienter 

CECSS Sjuksköterskans goda omvårdnad 
påverkar patientens egen uppfattning av 
sitt tillstånd positivt och även viljan att 
återkomma till samma akutmottagning 
ökade.  
  

Grad 11 

Ekwall, et 
al 
(2008) 
Sverige 

Att undersöka vilka faktorer som 
patienter och anhöriga anser som viktiga 
när det gäller akutsjukvård.  

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

128/25 
patienter 
och 
närstående 

Chi-squear 
t-test 
u-test 

Patienter och närstående som inte 
behövde vänta så länge på vård, var mer 
nöjda med besöket. Det var också 
viktigt att sjuksköterskan var lyhörd 
och professionell i sin arbetsroll.  
 

Grad 1 

Frank et al. 
(2008) 
Sverige 

Att beskriva patientens olika 
uppfattningar av sin medverkan av 
vården på en akutmottagning.  

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
 

9/0 
patienter 

Fenomenologisk 
innehållsanalys 
Deskriptiv 

Beskrev patientens upplevelse av 
delaktighet i vården och hur de 
upplever sitt besök på en 
akutmottagning.  

Grad 1 

Göransson 
& von 
Rosen 
(2009) 
Sverige 

Att identifiera hur patienter upplever 
triage på en akutmottagning. 

Enkätundersökning 
Tvärsnittstudie 
Kvantitativ  

146/0 
patienter 

Deskriptiv metod Patienterna var i allmänhet nöjda med 
mottagandet men inte nöjda med 
informationen om förväntad väntetid. 

Grad 11 

Larsson 
Kihlgren, 
et al. 
(2004) 
Sverige  

Att genom observation och intervjuer 
med äldre patienter och deras anhöriga 
beskriva de händelser som ägde rum på 
en akutmottagning.  

Kvalitativ 
Observationer och 
kompletterande 
intervjuer  

20/0 
patienter 

Grounded theory Patienten upplevde: Lång och obehaglig 
väntan med brist på bra rutiner och 
omvårdnad från sjukhuspersonalen på 
akutmottagningen.  
 
 

Grad 1 

Muntlin et 
al.  
(2006) 
Sverige 

Att kartlägga patientens uppfattning om 
vårdkvalitet på en akutmottagning och 
behov av eventuell kvalitetsutveckling.  
 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Strukturerade 
frågeformulär 
 

244/44 
patienter 

Beskrivande 
statistik 
 

Patienterna tyckte att kvalitén på vården 
generellt sätt var bra, men det som 
kunde förbättras var informationen till 
patienten, smärtlindring och väntetid. 
Personer med hög utbildning var mer 
kritiska till sin vård.  
 

Grad 1 
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Nyström, el 
al  (2003) 
Sverige 

Att analysera och beskriva erfarenheter 
av att vara en icke-akut patient på en 
akutmottagning 

Kvalitativ 
Intervjuer med 
öppen 
livsvärdsansats  

11/0 
patienter 

Induktiv 
Hermeneutisk 
Innehållsanalys 

Patienter som kommer in med icke 
akuta problem tvingas kämpa för att 
behålla sin integritet. Detta gör de 
genom att inte kräva för mycket 
uppmärksamhet från sjuksköterskan.  

 

Paavilainen 
et al (2009) 
Finland 

Att beskriva patienters upplevelser av 
rådgining och familjenärvaro under 
väntetiden på akutmottagning. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Frågeformulär 

107/0 
patienter 

Likert- scale Majoriteten av patienter upplevde det 
som positivt att ha familjemedlemmar 
närvarande under väntetiden och dela 
informationen med som de fick på 
akutmottagningen.   

Grad 1 

Pytel et al. 
(2009) 
USA 

Att undersöka patienters och vårdgivares 
uppfattning om viktiga 
kommunikationsbehov samt uppfattning 
för om behovet av kommunikation i 
omvårdnaden sammanstämmer för 
patient och sjuksköterska 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
deskriptiv  

196/0 
123=patient 
64=ssk 
 

Mantel Haenszel 
chi2-test 

För bra bemötande vill patienten bli 
bemött med respekt och empati och de 
vill att sjuksköterskan ska utstråla detta. 

Grad 1 

Thrasher & 
Purc-
Stephenson 
(2008) 
Kanada 

Att mäta patienters tillfredsställelse med 
vården hos ssk på en akutmottagning  

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

155/41 
patienter 

Likert- scale Patienter är oftast nöjda med vården på 
akuten och känner tillfredställelse med 
sin behandling och den information de 
får.  

Grad 11 

Wiman & 
Wikblad  
(2004) 
Sverige 

Att belysa mötet mellan patienter och ssk 
och undersöka hur vården och 
kommunikationen upplevs av patienter 
när det gäller akutsjukvård 

Kvalitativ 
Videoinspelning  

5/0 
patienter 

Kvalitativ 
deskriptiv 
innehållsanalys  

Sjuksköterskans kommunikation var 
knapphändig, både den verbala och den 
ickeverbala.  
De flesta möten innehöll både vårdande 
och ickevårdande aspekter, men de 
ickevårdande dominerade. 

Grad 11 

Wiman et 
al. (2007) 
Sverige  

Att undersöka patienterna uppfattning av 
mötet med sjuksköterskan på en 
akutmottagning  

Kvalitativ induktiv 
design 
Semi-stukturerade 
intervjuer  

23/0 
patienter 

Fenomenografiskt 
innehållsanalys 

Det var viktigt med hög kvalité när det 
gäller traumavård. Personalens förmåga 
att flytta fokus mellan patientens 
fysiska och sociala behov var viktigt. 
När sjuksköterskan hade dåligt 
emotionell inlevelse och 
kommunicerade dåligt, kände sig 
patienterna övergivna och missnöjda. 

Grad 1 
 

 


