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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Möten mellan patient och sjuksköterska inom akutsjukvården är alla unika, 
korta och ibland intensiva. Patienter som vistas inom denna miljö på grund av oväntad 
skada eller sjukdom, kan vara sårbara och hjälplösa. Syfte: Att belysa hur patienten 
upplevde mötet med sjuksköterskan, i ambulansen och på akutmottagningen. Metod: 
Litteraturöversikt av 15 kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Presenterades i 
två teman; Professionellt förhållningssätt samt Kommunikation och information, med 
sex subteman. Det framkom att mötet mellan sjuksköterska och patient kunde upplevas 
både bra och dåligt. Bristfällig information till patienten var vanligt. Sjuksköterskans 
kompetens ansågs överlag som god. Sjuksköterskans egenskaper och attityd var av stor 
vikt för att patienten skulle känna sig välkommen inom akutsjukvården. Diskussion: 

Sjuksköterskan borde uppmärksammat varje enskild individ, ung som gammal, med 
såväl brådskande som icke brådskande besvär. Ett gott möte mellan patient och 
sjuksköterska var att sträva efter då det kunde leda till att den vårdsökande i framtiden 
inte drog sig för att uppsöka vård för sina besvär i tid. Slutsats: Sjuksköterskan har en 
avgörande roll för hur patienter upplever mötet med akutsjukvården. Detta borde varje 
sjuksköterska vara medveten om i sitt dagliga arbete. 
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INTRODUKTION 

Det är framförallt inom akutsjukvården, i ambulansen och på akutmottagningen som det första 

mötet mellan patient och sjuksköterska förekommer, efter att patienten oväntat insjuknat eller 

skadat sig. Självupplevda erfarenheter från arbete på akutmottagningen respektive i 

ambulansen har resulterat i uppfattningar av att det kan vara svårt att skapa en god kontakt 

med patienterna under de korta och ibland intensiva möten som äger rum inom denna typ utav 

vård. Därför var det av intresse att ta reda på hur patienterna själva upplever dessa möten med 

sjuksköterskan. 

BAKGRUND 

Individer som varit med om händelser då de blivit akut skadade eller sjuka känner att de 

plötsligt har tappat kontrollen över sin egen situation och är i beroende av andra (Wiman & 

Wikblad, 2004). En nyligen publicerad litteraturöversikt visar att de flesta patienter som 

anländer till akutmottagningen har en uppfattning om att deras skada eller tillstånd är 

allvarligt eller livshotande, detta skapar en situation som gör att den drabbade känner sig 

orolig, stressad, sårbar och rädd (Gordon, Sheppard & Anaf, 2010). När en person plötsligt 

utsätts för trauma uppstår en situation som är helt oförberedd. I ett sådant läge mister 

människan sin självständighet. Den krisdrabbade känner sig paralyserad och hjälplös med 

starka känslor av ensamhet och övergivenhet. När denna person möter vårdpersonalen inser 

patienten att han/hon måste ge upp sin integritet och överlämna sin kropp i deras händer 

(Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, 2008). Plötsliga och oväntade yttre omständigheter kan vara 

en bidragande faktor till att en person hamnar i kris (Cullberg, 2006, s. 19).  

Upplevelsen av en kris kan av den enskilda människan uppfattas som mer eller mindre 

intensiv. En psykisk kris består av känslor som självförkastelse, övergivenhet och kaos.  

Krisens första fas är chockfasen som varar från ett kort ögonblick till några dygn. Här har 

individen inte bearbetat och förstått det som skett, verkligheten hålls på avstånd. Personer kan 

i denna fas verka lugna på utsidan men innanför är allt kaosartat. Andra fasen är 

reaktionsfasen där individen börjar inse vad som har hänt. Här blir det en psykisk omställning. 

Frågor som ”varför?” dyker upp och den drabbade försöker hitta meningen med det som har 

hänt. Första och andra fasen bildar tillsammans den akuta krisen vilken är den första delen av 

hela krisens förlopp. Under chockfasen är de första att möta en person i kris ofta 

sjukvårdspersonal (Cullberg, 2006, s. 141-144, 156). Det är därför av stor vikt att 
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vårdpersonalen besitter förmågan att även se till individens psykologiska behov när han/hon 

befinner sig inom akutsjukvård (Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012; Wiman & Wikblad, 

2004). 

En sjuksköterska som arbetar i ambulansen ställs ständigt inför nya utmaningar då varje 

händelse är oförberedd vilket gör att varje ny vårdsituation måste planeras utifrån de 

omständigheter som råder på platsen. Sjuksköterskan måste kunna ta kommandot över en 

ostrukturerad och ibland förvirrad situation (Wireklint Sundström, 2011). På 

akutmottagningen karaktäriseras mötet mellan patient och sjuksköterska av att vara snabbt, 

kort och rutinmässigt. I denna miljö ges vård och behandling till många patienter med ett 

begränsat utrymme för utövning av individualiserad vård. Här ska sjuksköterskan ha kunskap 

i att kunna triagera sina patienter. Triage innebär ett system där patienternas hälsotillstånd 

prioriteras utefter om de är i behov av direkt, brådskande eller inte brådskande kontakt med en 

läkare (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Hur mötet inom vården uppfattas av 

patienten beror på vårdpersonalens förmåga att förstå andra människor. För detta krävs 

mångsidighet och god kommunikation då varje möte är unikt (Andersson, 2007, s.103). 

Kommunikation är meddelanden med specifika budskap och information, som överförs 

mellan individer. Kommunikationen kan uttryckas både verbalt och med kroppsspråk (Curtis 

& Wiseman, 2008). 

Sjuksköterskor ska på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt kunna kommunicera med 

patienter, anhöriga och kollegor. Det förhållningssätt sjuksköterskan har, avser den attityd och 

moral som speglar bemötandet och agerandet i varje enskild situation (Socialstyrelsen, 2005). 

Professionellt förhållningssätt beskriver Holm (1995, s. 51) som: ”… en ständig strävan att i 

yrkesutövandet styras av det som gagnar patienten på kort och lång sikt, av patientens 

legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna” (Holm, 1987). 

Patienten befinner sig i en beroendesituation där han/hon är i behov av professionell hjälp från 

någon med kunskap och kompetens. Därför är respekten mot patienten extra viktig för att 

sjukvårdspersonalen ska kunna upprätthålla en yrkesmässig hållning och inte missbruka sin 

maktposition (Holm, 1995, s. 52-53).  

Vilket förhållningssätt en person har emot sina medmänniskor beror på värdegrunden hos 

personen i fråga (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Begreppet värdegrund syftar till de 

synsätt som skapar en människas normer och handlingar (Nationalencyklopedin, 2013). En 

god värdegrund inom omvårdnadsvetenskapen innebär att en människa betraktas både som fri 

och unik med rätten att göra egna val och ta eget ansvar, och skall därför bemötas utifrån sina 
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individuella behov. Människan behandlas som en patient i den stund som hon kommer i 

kontakt med yrkesmässig vård. Som sjukvårdspersonal är det även viktigt att ta hänsyn till 

vårdtagarens omgivning och miljö samt familj och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

Teoretisk referensram 

Hur mötet inom akutsjukvården uppfattas av patienten, beror delvis på sjuksköterskans 

färdigheter inom vård och omvårdnad. Halldórsdóttirs (1996, s. 31) omvårdnadsteori har 

utvecklats från patientens perspektiv och bygger på två metaforer, ”Bron” och ”Muren”. 

”Bron” förekommer i vårdande möten och symboliserar öppenheten i kommunikationen samt 

vårdtagarens upplevda samhörighet i mötet. ”Muren” förekommer i icke vårdande möten, där 

kommunikationen varit negativ och bristande samt där det uppstått likgiltighet och avsaknad 

av vårdande förhållanden. 

Vårdande (caring) inom omvårdnad menar Halldórsdóttir (1996, s. 31-32) omfattar att vara 

känslig för patientens behov, det vill säga öppen och lyhörd samt att vara genuint bekymrad 

för och intresserad av patienten. Sjuksköterskan bör vara respektfull samt närvarande, både i 

dialogen likväl som i situationen hos patienten. Han/hon bör även ha modet att vara lämpligt 

inblandad som en professionell sjuksköterska. Icke vårdande (uncaring) möten upplevs av 

patienten då sjuksköterskan inte bryr sig om honom/henne varken som person eller som 

patient. Sjuksköterskan uppfattas här som hänsynslös, okänslig, respektlös och ointresserad av 

patienten. Ibland uppfattas negativa karaktärsdrag så som att vara dyster, brysk och ovänlig. 

Vid vårdande möten uppvisar sjuksköterskan professionalism, kompetens och omsorg vilket 

skapar en känsla av tillit hos patienten. Denna tillit underlättar i sin tur uppbygganden av en 

bro, relationsskapandet, där ett ömsesidigt samspel mellan de inblandade parterna kan uppstå. 

För att brobygget ska fungera måste sjuksköterskan försöka upprätta en professionell relation 

och samtidigt även hålla professionell distans. ”Bron” skapas först då patienten känner att 

han/hon kan lita på sjuksköterskan och utvecklas sedan allt eftersom vårdtagaren vågar söka 

hjälp och stöd hos sjuksköterskan, vilket leder till en känsla av trygghet hos patienten. I de 

vårdande mötena ökar vårdtagarens känsla för hälsa och välmående, patienten stärks. Då 

mötet är av icke vårdande karaktär uppvisas en brist i det professionella vårdandet från 

sjuksköterskans sida, då han/hon visar tecken på inkompetens och likgiltighet. Det skapas en 

”mur” mellan vårdtagare och vårdgivare, ett ömsesidigt avståndstagande vilket leder till att 
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patient och sjuksköterska undviker varandra.  Detta i sin tur leder till missmod, patientens 

känsla av välmående och hälsa sjunker (Halldórsdóttir, 1996, s. 30, 33-36). 

Problemformulering 

Det är av stor betydelse för patienten att mötet med vården blir bra då detta främjar både 

patientens hälsa och hans/hennes uppfattning av vårdkvalitén (Skär & Söderberg, 2012). För 

att få information om patientens uppfattning av mötet med sjuksköterskan, bör patientens 

upplevelser studeras. Det är vårdtagarens levda erfarenheter som sjuksköterskan kan ta 

lärdom av samt få användning av i sitt yrkesutövande, detta kan ske först då sjuksköterskan 

tagit del av denna kunskap. 

SYFTE 

Att belysa hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan, i ambulansen och på 

akutmottagningen. 

METOD 

DESIGN 

Den design som har använts är en litteraturöversikt vilket innebär en strukturerad 

sammanställning av kvalitativa och kvantitativa studier för att skapa en överblick av 

forskningsresultatet inom det valda ämnesområdet (Friberg, 2006, s. 116). 

LITTERATURSÖKNING 

Artikelsökningarna har gjorts genom Mittuniversitetets bibliotek i databaserna PubMed 

(Medline), Cinahl, SweMed+ och PsychInfo. När sökningar gjordes i PubMed (Medline) och 

Cinahl användes MeSH termer och Headings i sammankoppling med fria sökord. Orden 

kopplades samman med termen AND eller OR, se tabell 1. Efter läsning av studiers 

referenslistor, har även manuella sökningar gjorts. De sökord som använts i olika 

kombinationer var: Acute care, Ambulance, Behavior, Caring, Communication, Encounter, 

Emergency department, Emergency medical services, Emergency nursing, Empathy, 

Experiences, Interaction, Interpersonal relations, Nursing care, Nursing, Nurse – Patient 

relations, Patient experiences, Patient perspective, Patient satisfaction, Prehospital, Support. 

De sökord och kombinationer som resulterade i de utvalda artiklarna ses i tabell 1. Totalt 

inkluderades 2 kvantitativa och 13 kvalitativa artiklar. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Antal 
utvalda 

Inkluderade 

Pubmed 
(Medline) 
2012-12-17 
 

(“Nurse-patient 
relations”[Mesh]) AND 
“Emergency medical 
services”[Mesh] AND 
Patient satisfaction 

2000-2012 50 36* 
8** 
4**** 
 
 

6*** Muntlin et al., 
(2006). 
Pytel et al., 
(2009). 

Pubmed 
(Medline) 
2012-12-19 

(“Communication”[Mesh]) 
AND “Emergency medical 
services”[Mesh] AND 
“Encounter” 

2000-2012 24 19* 
2** 
1**** 
1***** 

3***  Wiman et al., 
(2007). 
 

Pubmed 
(Medline) 
2012-12-20 

(“Empathy”[Mesh]) AND 
“Emergency medical 
services”[Mesh] 

2000-2012 79 69* 
1** 
5**** 
2***** 

9*** O´Brien et al., 
(2004). 
Nyström et 
al., (2003). 
 

Pubmed 
(Medline) 
2012-12-20 

“Ambulance” AND 
“Experiences” 

2000-2012 80 75* 
2** 
1**** 

3*** Togher et al., 
(2012). 
Ahl et al., 
(2012). 

Cinahl 
2013-01-05 

Encounter* AND Patient 
experiences AND Caring 

2000-2013 81 72* 
5** 
1**** 
2***** 

4***  Möller et al., 
(2010). 
 
 

Pubmed 
(Medline) 
2013-01-06 

(“Emergency medical 
services”[Mesh]) AND 
“Encounter” 

2000-2013 278 265* 
5** 
3**** 
4***** 

8*** Elmqvist et 
al., (2011). 
 
 

Cinahl 
2013-01-06 

“Experiences” AND 
“Prehospital” 

2000-2013 89 84* 
1** 
2**** 
1***** 

4*** Franzén et al., 
(2006). 
 

Pubmed 
(Medline) 
2013-01-21 

(“Emergency medical 
services”[Mesh]) AND 
“Patient experiences” 

2000-2013 8 7* 1*** Wellstood et 
al., (2005). 

Manuella 
sökningar 

     Larsson 
Kihlgren et 
al., (2004). 
Attree (2001). 
Sorlie et al., 
(2006). 
Nydén et al., 
(2003). 

*Antal exkluderade efter lästa titlar, ** Antal exkluderade efter lästa abstrakt, ***Antal artiklar som lästs i sin 
helhet, ****Antal artiklar som exkluderats efter kvalitétsgranskning, ***** Antal artiklar som exkluderas pga. 
dubbletter. 

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Inklusionkriterier: Studier som visade patientens upplevelser av mötet med sjuksköterskan, 

inom somatisk akutsjukvård i ambulans och på akutmottagning. Artiklar som har publicerats 

från år 2000 och framåt, som har skrivits på svenska eller engelska och där deltagarna i 

studien varit 18 år eller äldre. 
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Exklusionskriterier: Forskning gjord på patienter utanför akutsjukvården, patienter som inte 

har varit vid medvetande under mötet med akutsjukvården samt studier som tydligt tagit upp 

patientens perspektiv i mötet med annan vårdpersonal än sjuksköterskan.  

URVAL OCH VETENSKAPLIG GRANSKNING 

Första urvalet gjordes genom att artiklarnas titlar lästes, vid andra urvalet lästes abstrakt och 

nyckelord samt jämfördes med studiens syfte. Vid tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet 

och exkluderades beroende på innehåll och kvalitét (se tabell 1). 

Artiklarna kontrollerades utifrån uppbyggnad enligt vetenskaplig struktur och artiklarnas 

tidskrifter söktes i UlrichsWeb.com för att se om de var refereegranskade.  I de fall där 

studiens tidskrift inte var refereegranskad, värderades artikeln enskilt huruvida den var av 

tillräckligt god kvalitét för att inkluderas i uppsatsen. Kvalitétsgranskningen gjordes utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitétsgranskning av kvantitativa och 

kvalitativa artiklar (se bilaga 1 och 2). Artiklar som fått lägre kvalitétsgrad än II uteslöts från 

studien.  

BEARBETNING OCH ANALYS 

Analysen utgick från Fribergs beskrivning av analysprocessen (2006, s. 110-112), med viss 

förändring i steg 3 där istället färgkodning av materialet från studiernas resultat utfördes.  

Samtliga inkluderade artiklar lästes i sin helhet flera gånger, huvudresultatet från varje enskild 

studie skrevs ned, se bilaga 3. Därefter markerades det resultat i varje artikel som var relevant 

till syftet. Det understrukna i artiklarna jämfördes och diskuterades, detta gjordes för att 

kontrollera att ingen användbar data gick förlorad samt för att undvika tolkningar. Data lästes 

sedan igenom för att hitta likheter och skillnader i innehåll och betydelse, därefter bildades 

övergripande grupper, som efter flera diskussioner fram och tillbaka omformulerades. Varje 

grupp fick till slut en färg och det understrukna materialet kodades med den färg som passade 

in till varje grupp. Därefter översattes det kodade materialet ordagrant till svenska och skrevs 

ned. Sedan omarbetades de texter som tappat sin innebörd vid direktöversättning. Namnen på 

grupperna omformulerades och bildade teman och subteman, se tabell 2. Detta var slutet av 

analysprocessen och resultatet började skrivas.  
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Tabell 2. Översikt av teman och subteman  

TEMA: PROFESSIONELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

KOMMUNIKATION OCH 
INFORMATION 

Subtema: Sjuksköterskans personliga egenskaper Betydelsen av verbal och icke verbal 
kommunikation 

 Sjuksköterskans yrkesmässiga kompetens Informationens betydelse 

 Sjuksköterskans interaktion med patienten  

 Sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska ställningstaganden som hela arbetsprocessen utgått ifrån var att: de inkluderade 

artiklarna skall ha redovisat sina etiska överväganden. Deltagarna skall ha lämnat ett 

informerat samtycke och varit medvetna om att de när som helst under studiens gång kan 

avbryta sin medverkan. I de fall då etiskt övervägande inte redovisats i studierna undersöktes 

de etiska krav som tidskrifterna har innan de publicerar en artikel. Citat som redovisas i denna 

uppsats har presenterats ordagrant och i sitt sammanhang på engelska. Övriga texter och 

material som översatts till svenska, har omformulerats med hänsyn till att behålla meningens 

innebörd. 

RESULTAT 

Patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan inom akutsjukvård presenteras i två 

teman: Professionellt förhållningssätt samt kommunikation och information. Dessa två teman 

beskrivs med subteman som redogörs under varje huvud rubrik.  

PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Professionellt förhållningssätt delas in i subteman: Sjuksköterskans personliga egenskaper, 

sjuksköterskans yrkesmässiga kompetens, sjuksköterskans interaktion med patienten samt 

sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad. Hur sjuksköterskan tillämpade sin 

professionalism avspeglades i hur patienten upplevde mötet.  

Sjuksköterskans personliga egenskaper 

Sjuksköterskan sätt att vara- var sammanfattningsvis viktigt i alla möten med patienten, då 

vårdtagarens uppfattning av sjuksköterskans karaktär utgjorde grunden för vårdupplevelsen. 

Patienter som kommer i kontakt med akutsjukvården uppskattar när sjuksköterskan är trevlig, 

snäll och positiv. Detta i kombination med att de hälsar och presenterar sig gör att patienten 

känner sig välkommen (Attree, 2001; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; Franzén, 
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Björnstig & Jansson, 2006; Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; 

Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Nydén, 

Petersson & Nyström, 2003). Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan anses vara att kunna visa 

empati, sympati, omsorg, omtänksamhet och känslighet för vårdtagarens situation, då detta 

skapar en känsla av att personalen bryr sig (Attree, 2001; Möller et al., 2010; Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2007). Större delen av deltagarna i en studie gjord på cirka 120 patienter 

och närstående från en akutmottagning, upplevde att sjuksköterskorna visade medkänsla och 

engagemang när de mötte patienterna och de närstående (Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 

2009). I en mindre akut situation tyckte vårdtagarna det var trevligt om sjuksköterskorna gav 

dem ett leende, var glada samt kunde skoja och skratta med de involverade personerna 

(Attree, 2001; Sorlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006).  

Det har också funnits möten där patienterna inte känt sig välkomna, sjuksköterskorna var då 

inte speciellt vänliga utan snarare tvära, visade brist på sympati, empati och omsorg (Franzén 

et al., 2006; Muntlin et al., 2006; Togher, Davy & Siriwardena, 2012; Wellstood, Wilson & 

Eyles, 2005) Detta yttrade sig då sjuksköterskan på ett kort eller okänsligt sätt gav 

information och svarade på frågor (Franzén et al., 2006; Wellstood et al., 2005). Vårdtagarnas 

närvaro på akutmottagningen eller i ambulansen kunde också ifrågasättas av personalen (Ahl 

& Nyström, 2012; Möller et al., 2010; Wellstood et al., 2005).  

They seemed to think that there is nothing wrong with me. They seemed to think 
that I just came to the ECU for no reason at all. I have heard them say as much 

(Nydén et al., 2003, s. 272). 

The quality of care was pretty pitiful. I understand where they are coming from 
and they see me as wasting their time because these sorts of situations should be 
dealt with by a general practitioner, but when you are sick and you don’t have a 
doctor, you need to be cared for by somebody (Wellstood et al., 2005, s. 2368). 

Sjuksköterskans yrkesmässiga kompetens 

Totalt sett uppvisade sjuksköterskan god kunskap inom sin profession, vilket var en 

avgörande faktor för huruvida patienten kunde slappna av och känna sig trygg i den akuta 

miljön. 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen inom de olika enheterna, dvs. i ambulansen och 

på akutmottagningen, hade god kompetens vilket gjorde att de kände sig trygga. (Ahl et al., 

2012; Elmqvist et al., 2011; Franzen et al., 2006; Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 

2010; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; O’brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Sorlie 

et al., 2006; Wiman et al., 2007). Detta yttrade sig i sättet personalen arbetade på, då 
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sjuksköterskan var lugn och arbetade kontrollerat upplevde patienten att personalen visste vad 

de gjorde (Ahl et al., 2012; Larsson Kihlgren et al., 2004; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004; Togher et al., 2012). Bara känslan av att någon utbildad tog hand om dem gjorde att 

vårdtagarna kände tillit och förtroende för personalens kunskap. När de upplevde att 

sjukvårdspersonalen hade kontroll kunde de slappna av och överlämna sig i deras händer (Ahl 

et al., 2012; Franzen et al., 2006; Larsson Kihlgren et al., 2004; Möllet et al., 2010; Nyström., 

2003; O`Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Sorlie et al., 2006; Togher et al., 2012).  

Vårdpersonalens skicklighet uppmärksammades särskilt inom den prehospitala vården och i 

mötet med traumateamet (Ahl et al., 2012; Franzen et al., 2006; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Togher et al., 2012; Wiman et al., 2007). De patienter som kom i kontakt 

med traumateamet kunde observera samspelet mellan team-medlemmarna. Den skadade 

upplevde att personalen arbetade effektivt då teamet både handlade snabbt, var organiserade 

och kontrollerade tillståndet kontinuerligt (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman 

et al., 2007). 

The head trauma nurse. Like those to (nurse and physician) have got to work in 
such teamwork because the doctor won’t tell, he doesn’t have time to tell the other 
nurses what to do. He tells this one and this one takes control of the nursing staff 

(O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 220). 

It was how they operated. It wasn’t scary. They were in control of everything 
(O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 220). 

En del patienter hade inte förväntat sig sjukvård i ambulansen, de trodde att de enbart ringt 

efter en transport och blev då förvånade när de fick hjälp av legitimerade sjuksköterskor. För 

det mesta var detta en positiv överraskning, men det kunde även bidra till frustration i de fall 

då patienten ville komma fram till sjukhuset så snabbt som möjligt (Ahl et al., 2012). 

I de enstaka fall då sjuksköterskan uppvisade otillräcklig kompetens tappade patienten 

förtroendet. Personalen uppvisade i dessa fall en osäkerhet och patienten upplevde att de inte 

kunde hantera situationen (Togher et al., 2012). 

Sjuksköterskans interaktion med patienten 

En annan betydelsefull komponent för patientens vårdupplevelse var sjuksköterskans 

förmåga att skapa ett band till patienten. För att detta skulle vara möjligt visade 

resultatet att det krävdes en närvarande sjuksköterska som satte patienten i centrum. 

När sjuksköterskan har varit närvarande och tillgänglig känner vårdtagarna sig viktiga, sedda 

och trygga. Det är mycket uppskattat när personalen är hjälpsam, tittar in på rummet för att 



10 

 

fråga hur det är, kommer på de tider som bestämts och finns tillgängliga när de larmas på 

(Attree, 2001; Elmqvist et al., 2011; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004.) Enligt Pytel et 

al. (2009) upplevde ungefär tre fjärdedelar av deltagarna att sjuksköterskorna uppförde sig 

som om de hade tid och lyssnade på vad vårdtagarna hade att säga.  

I andra studier framkommer det att patienterna oftast mötte en stressad, upptagen och 

otillgänglig sjuksköterska. Patienterna har vid flera tillfällen rapporterat att de lämnats 

ensamma på ett rum eller i korridoren under flera timmar, de kände sig då övergivna och 

bortglömda (Attree, 2001; Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010; Nydén et al., 

2003; Wiman et al., 2007). Extra framträdande var det här problemet i den forskning som 

inriktar sig på de äldre vårdsökarna (Larsson Kihlgren et al., 2004; Nydén et al., 2003). De 

äldre patienterna uppgav att deras icke brådskande hälsoproblem, kunde förbises eller helt 

ignoreras av vårdaren (Nydén et al., 2003). Det har framkommit att framförallt denna 

patientgrupp visar stor respekt för sjuksköterskans profession och undviker därför att tillkalla 

på hans/hennes uppmärksamhet. De vill inte belasta vårdpersonalen eftersom de då känner sig 

som ett problem, detta kan också ses som ett mönster för att passa in och vara en ”bra” patient 

(Nydén et al., 2003; Sorlie et al., 2006). Vid en del tillfällen informerade sjuksköterskorna för 

mycket om sin stressade situation vilket gjorde att vårdtagarna inte ville störa och larma på 

personalen i onödan (Nyström et al., 2003) eftersom de då kände sig besvärliga (Attree, 

2001). 

Patienterna uppskattar när personalen tar sig tid att skapa en relation, dvs. interagerar med 

dem. Interaktionen sker först då personalen visar intresse för och engagerar sig i individen. 

Från att dialogen till en början i huvudsak varit baserad på den sjukdom eller skada som 

personen söker vård för så utvecklas den till en mer avledande och social form med inslag av 

humor och intresse för människan utanför sjukhuset. Relationen skapar en tillit till personalen, 

vilket gör att patienten kan ta mer plats i mötet och vågar öppna sig mer (Attree, 2001; Togher 

et al., 2012; Wiman et al., 2007).  

När det inte har utvecklats något band till den vårdsökande uppfattas sjuksköterskan som 

ointresserad och att han/hon inte bryr sig. I det här fallet upplevde patienten att personalen 

inte ville lära känna honom/henne som individ (Attree, 2001), utan blev istället ignorerad 

(Nyström et al., 2003). I en studie uttryckte en fjärdedel av 200 patienter, att undersköterskor 

och sjuksköterskor inte visar tillräckligt intresse för deras livssituation (Muntlin et al., 2006). 
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Sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad 

Sjuksköterskans förmåga att se till individens enskilda behov kan utifrån det presenterade 

resultatet ses som en central del av omvårdnaden. 

Att vårdpersonalen satte patienten i centrum framträdde extra tydligt i den prehospitala miljön 

(Ahl et al., 2012; Franzen et al., 2006; Togher et al., 2012). 

I felt like this: Now you are my patient and to me you are the most important 
person in my life at the moment as a caregiver. Now you are in focus. That is 

exactly how I felt (Ahl et al., 2012, s. 36). 

En del vårdtagare här hävdade att de upplevde en respekt som de aldrig tidigare varit med om. 

De kände att hela deras livssituation beaktades, de behandlades som individer med unika 

behov (Ahl et al., 2012; Franzen et al., 2006). Patienter har berättat hur personalen 

kontrollerar hemförhållandet innan avfärd, såsom att spisen är avstängd och att katten är 

matad (Ahl et al., 2012; Togher et al., 2012). Att överlämnas till akutmottagningen efter att ha 

vårdats i ambulansen kan upplevas både som positivt eller negativt. Om transporten 

exempelvis varit dålig kan överlämnandet ibland kännas som en befrielse. På 

akutmottagningen vårdas man inte längre som ensam patienten. Här är det istället flera som är 

i behov av hjälp och väntetiden kan kännas lång (Ahl et al., 2012). 

Att sjuksköterskan uppmärksammade patienternas enskilda behov, var av lika stor vikt som 

den medicinska vården de fick (Larsson Kihlgren et al., 2004; Sorlie et al., 2006). När 

patienten endast utsattes för undersökningar och provtagningar som var absolut nödvändiga, 

dvs. inga överflödiga rutinprover, kände han/hon sig sedd som person (Sorlie et al., 2006). Att 

familj och närstående kontaktades, gjorde att vårdtagaren kände att personalen brydde sig om 

honom/henne som en individ (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). 

Övervägande delen av deltagarna i en studie gjord på en akutmottagning, upplevde att 

sjuksköterskorna var mycket bra på att erbjuda komfort (Pytel et al., 2009). Det tog sig 

uttryck i att personalen uppmärksammade behovet av en extra filt, kudde eller bekvämare 

säng (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

Även brister i sjuksköterskans uppmärksamhet har framförts, i dessa fall upplever patienterna 

att de får ligga i många timmar på obekväma sängar, vara hungriga, törstiga, frysa samt vara 

otillräckligt smärtlindrade utan att sjuksköterskan bryr sig om dessa behov (Nydén et al., 

2003; Larsson Kihlgren et al., 2004). När det har visats för stort intresse för det somatiska kan 

patienten känna att de psykologiska behoven åsidosätts, en känsla av att vara intressant och 

samtidigt ointressant framträder (Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010). ”The human body 
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was probably treated correctly but the soul might have wished for more” (Elmqvist et al., 

2011, s. 2612). 

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

Kommunikation och information presenteras i två subteman: Betydelsen av verbal och icke 

verbal kommunikation samt informationens betydelse. Kommunikation och information utgör 

en viktig ståndpunkt i synnerhet inom akutsjukvården då patienter som söker denna typ av 

vård befinner sig i en sårbar situation. 

Betydelsen av verbal och icke verbal kommunikation 

Hur sjuksköterskan kommunicerade genom tal och kroppsspråk visade sig vara avgörande 

delar för hur patienten upplevde bemötandet.  

God kommunikation innefattar ett engagemang ifrån sjuksköterskan, där personalen både talar 

till och lyssnar på vårdtagaren. Patienterna anser att det är av stor betydelse att få svar om sitt 

medicinska tillstånd samt kunna ställa frågor om detta. I dessa fall är det av stor vikt att 

sjuksköterskan kommunicerar på ett språk som är anpassat för den enskilda individen. Ett 

förtroende skapas mellan deltagarna i mötet när en god kommunikation nyttjas och det i sin 

tur leder till att patienten känner sig mer bekväm med situationen (Ahl et al., 2012; Attree, 

2001; Franzén et al., 2006; Larsson Kihlgren et al., 2004; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004; Pytel et al., 2009; Sorlie et al., 2006).  

Då det råder brister i kommunikationen, är det verbala utbytet ofta i medicinska termer eller 

tekniskt inriktat. Kommunikationen kan här vara mer formell, dvs. opersonlig, eller helt 

frånvarande, vilket leder till missförstånd mellan patient och personal. Vårdtagaren kan då 

uppleva en känsla av att bli betraktad som ett objekt (Attree, 2001; Franzén et al., 2006; 

Larsson Kihlgren et al., 2004; Togher et al., 2012; Wiman et al., 2007). Patienter upplevde att 

de inte blev betrodda och att sjuksköterskan inte lyssnade på dem och deras uppfattning av 

sina hälsotillstånd. Bristfällig kommunikation och att inte bli lyssnad på kan leda till att 

vårdtagaren upplever ett ointresse och okänsligt bemötande från sjuksköterskans sida (Ahl et 

al., 2012; Franzén et al., 2006; Togher et al., 2012).  

I de fall där patienten har utsatts för trauma lyftes framför allt den icke verbala 

kommunikationens betydelse fram. Beröring ger den skadade personen en trygghet eftersom 

det innebär att personalen är närvarande och bryr sig om dem. Beröringen får dem att må 

bättre och ger extra energi (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 
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It’s a lifeline – touching you – you’re drawing energy from that person. You’re 
drawing from him or her… And that’s important; they’re willing to give me that 
energy to keep me motivated (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 221). 

Inom akutsjukvården var det även viktigt att sjuksköterskan uppträdde med ett lugn och hade 

ögonkontakt med patienten. Tonen i rösten var också viktig, då vårdtagaren ibland lyssnade 

mer till tonen än innehållet i det som sades (Ahl et al., 2012; Attree, 2001; Larsson Kihlgren 

et al., 2004; Möller et al., 2010; Sorlie et al., 2006; Togher et al., 2012). Enligt Pytel et al. 

(2009) tyckte övervägande delen av deltagarna i studien att sjuksköterskorna bemötte dem 

med ögonkontakt och ett lugn i rösten. 

Informationens betydelse 

Av resultatet att döma ansågs information som viktigt för att patienten skulle känna att 

han/hon hade kontroll över sin egen kropp och situation. Då sjuksköterskan informerade 

patienten gjordes han/hon delaktig. 

Att få information om prover och behandling rankade patienterna högst bland de tio viktigaste 

kommunikationsbehoven (Pytel et al., 2009). Personal som tillgodosåg detta fick positiv 

respons från patienterna (Attree, 2001; Larsson Kihlgren et al., 2004; Togher et al., 2012). En 

känsla av delaktighet, trygghet och lugn infinner sig då patienten får veta vad som ska hända 

härnäst (Ahl et al., 2012; Togher et al., 2012; Wiman et al., 2007). Inom traumavården 

gjordes patienten delaktig genom att han/hon hela tiden fick förklaringar på de vårdåtgärder 

som gjordes. Ett exempel på detta är då patienten uppmanades att fokusera på att andas och 

svälja under insättning av en sond (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). I ambulansen 

har sjuksköterskorna haft möjlighet att ge information om patientens tillstånd innan han/hon 

träffar en läkare, detta uppskattas av vissa patienter medan andra inte vill veta tillståndet innan 

de kommit i kontakt med en läkare (Togher et al., 2012). 

Vanligt var att vårdtagaren fick bristfällig information i frågor om väntetid, hälsotillstånd och 

vad som komma skall av vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2011; Larsson Kihlgren et al., 2004; 

Muntlin et al., 2006; Nyström et al., 2003). När detta skedde kunde patienten känna sårbarhet 

och utanförskap samt en känsla av att vara en främling i sin egen kropp. Det har också 

framkommit att vårdtagarna inte vågar lämna undersökningsrummet av rädsla för att missa 

läkarbesöket. (Elmqvist et al., 2011; Larsson Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2006; Sorlie 

et al., 2006). Otillräcklig information gavs dessutom om efterföljande vård (Wiman et al., 

2007).  
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Well, I would have liked more information about how long it would take….before 
I got the stitches out. I didn´t notice any information about that. They might have 
mentioned it when they were putting them in, but I didn´t notice. They could have 

written a note or something (Wiman et al., 2007, s. 720). 

Patienterna fick inte reda på någonting gällande väntetiden. Många önskar mer information 

om detta (Elmqvist et al., 2011; Larsson Kihlgren et al., 2004; Sorlie et al., 2006), även om 

det innebär ett besked om att väntetiden är lång så är det bättre än ingen information alls. 

Patienter förstod inte alltid syftet med triage systemet då ingen förklaring gavs till dem 

angående denna rutin (Möller et al., 2010). 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

De sökord som har använts anses vara relevanta till syftet. Anmärkningsvärt var att dessa 

relevanta sökord inte resulterade i så mycket forskning om det valda ämnet som först 

förväntats, dock gav det tillräckligt med material för att skriva denna litteraturöversikt.  

Till en början gjordes artikelsökningarna i databaserna PubMed (Medline), Cinahl, SweMed+ 

och PsychInfo. Dock upptäcktes ganska omgående att det var i databaserna PubMed 

(Medline) och Cinahl som det fanns studier som passade till syftet. Därmed anses uppsatsen 

tagit del av den forskning som finns inom området. 

Avgränsningar har gjorts då artiklarna skall vara från år 2000 och framåt. Detta betraktas som 

relevant då media upprepade gånger belyst att arbetsbelastningen blivit tyngre på 

vårdpersonalen under de senaste åren, vilket troligtvis kan påverka patientens upplevelse av 

mötet med sjuksköterskan. Studier från både akutmottagning och ambulans har presenterats i 

resultatet. Detta anses ge en bredare bild från upplevelsen av mötet med akutsjukvården.  

Övervägande delen av artiklarna som använts har en kvalitativ karaktär, vilket passar bra då 

syftet med rapporten var att beskriva människors upplevelser. Dessa upplevelser kan sedan i 

vissa fall styrkas av de kvantitativa artiklarnas resultat som valt att tas med i rapporten 

(Friberg, 2006, s. 24-25). 

Material till uppsatsens resultat har hämtats ifrån totalt 15 artiklar. Genomgående har 

studierna endast gjorts på vårdtagare som är vid medvetande under transport och 

akutmottagningsvistelsen. Patienternas övriga diagnoser eller tillstånd, utöver det problem 

som patienterna söker vård för, framkommer dock inte. Av den anledningen kanske 

uppsatsens resultat inte representerar alla patientgrupper som vistas inom dessa 
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akutsjukvårdsmiljöer. Om forskning som lyfter fram patienter med flera diagnoser, medvetet 

inkluderats eller exkluderats i uppsatsen hade det varit möjligt att resultatet sett lite 

annorlunda ut. 

Deltagarna i studien av Attree (2001) har valts ut ifrån en ”general medical unit” men ändå 

varit ”akut – medicin” patienter. Dessa personer betraktades fått akutsjukvård och att första 

vårdkontakten skedde på denna avdelning. Av denna anledning inkluderades studien då den 

ansågs vara likvärdig de andra studierna som förvisso utspelat sig inom andra miljöer, så som 

inom ambulans och på akutmottagning.  

I de studier där det varit oklart vilken profession patienterna syftar på, men då data ändå 

involverat sjuksköterskans arbetsuppgifter, har enskilda överväganden gjorts ifall resultaten 

bör presenteras i uppsatsen. De delar av resultaten som uppenbart syftat till upplevelser av en 

annan profession än sjuksköterskans har exkluderats. 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) bör studier med lägre kvalitétsgrad än grad III vid 

kvalitetsgranskning med deras granskningsmall exkluderas i en litteraturöversikt. I den här 

uppsatsen inkluderas endast studier med kvalitétsgrad I eller II, för att med säkerhet 

upprätthålla god kvalitet och tillförlitlig data. 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet var att belysa hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan, i ambulansen och på 

akutmottagningen. Av resultatet framgår det att sjuksköterskans professionella 

förhållningssätt, kommunikation och informationsutbyte utgör grundpelarna för om mötet 

uppfattas som positivt eller negativ bland patienterna.  

Upplevelser av att inte vara välkommen eller bli tagen på allvar förekommer hos patienter 

både inom ambulansen och på akutmottagningen. Det här är ett problem som även lyfts fram i 

forskning av Wiklund – Gustin (2011). Dessa upplevelser anses förmodligen bero på en 

attityd hos sjukvårdspersonalen, en attityd som bör förändras. Även om personal inom 

akutsjukvård dagligen stöter på patienter med allvarliga skador och sjukdomar, så måste de 

trots detta ha förmågan att se och respektera de patienter som söker vården, även för enklare 

åkommor. Patienten har förmodligen sökt denna typ utav vård för sitt besvär då det i 

hans/hennes livsvärld antagligen upplevs som allvarligt och brådskande. Både enligt Ahl, 

Nyström och Jansson (2006) och Wiklund – Gustin (2011) väntar patienten ofta tills 

situationen blir ohållbar innan han/hon söker vård. Ahl et al. (2006) har i sin studie upptäckt 

att patienten sällan självmant ringer efter ambulans, utan att det för det mesta är närstående 
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som påverkar till detta beslut. Wiklund – Gustin (2011) menar att anledningen till att 

patienterna väntar så länge med att söka vård är att de inte vill vara en börda varken för 

sjukvårdsystemet eller personalen, de vill inte söka vård i onödan och felaktigt utnyttja 

resurserna. Därför är det av stor betydelse att mötena mellan patient och sjuksköterska inte 

gör upplevelsen av dessa känslor värre. 

Resultatet visade att de äldre patienterna uppvisar stor respekt för sjuksköterskan samt att de 

kan känna sig som ett problem och försöker vara ”bra” patienter.  I studien gjord av Mellby 

och Ryan (2005) presenteras forskning som avslöjar att äldre patienter kan se sig själva som 

en börda för samhället och att de av den anledningen inte anser sig förtjäna den 

uppmärksamhet som yngre patienter tycker att de gör. Detta kan i sin tur vara en bidragande 

faktor till att äldre patienter undviker att tillkalla på uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen 

(Mellby & Ryan, 2005). Anledningen till att de äldre inte vill ta plats eller störa skulle kunna 

vara en generationsfråga, då den äldre generationen kanske har uppfostrats till att inte ta plats 

på samma sätt som den yngre generationen gör i dagens läge. Hur som helst är fyndet av att 

denna patientgrupp uppvisar stor respekt för sjuksköterskan viktigt att föra fram, så att 

sjuksköterskor framför allt inom akutsjukvården blir medvetna om detta och därmed kan 

jobba på att förbättra sin uppmärksamhet mot de äldre, då denna patientgrupp absolut inte bör 

förbises. 

Resultatet visade att patienter som blev omhändertagna inom ambulansen eller fick 

traumavård upplevde ofta att det var de som var i fokus medan patienter som kom till 

akutmottagningen kunde känna sig bortglömda och förbisedda. Förmodligen beror det här på 

att sjuksköterskorna på akutmottagningen har fler patienter som är i behov av hjälp än vad 

sjuksköterskorna i ambulansen och inom traumavården har. Som sjuksköterska bör man ha 

alla patienter i åtanke och sträva efter en förbättring så att ingen känner sig åsidosatt. Detta 

kan ske först då sjuksköterskan verkligen är närvarande i rum och dialog. En orsak till att 

sjuksköterskan inte är närvarande i alla möten skulle absolut kunna bero på en stressig 

arbetsmiljö men framförallt även på att sjuksköterskan känner sig osäker och inte vill tränga 

sig på patienten. Det kan vara svårt att finna balansen mellan att vara professionell och för 

personlig. Detta är något som Halldórsdóttir (1996) påpekar är viktigt i vårdande möten, då 

sjuksköterskan både ska klara av att skapa en professionell relation samtidigt som han/hon 

upprätthåller en professionell distans 

Förekomsten av informationsbrist angående patientens hälsotillstånd är vanligt framförallt på 

akutmottagningar. Enligt Göransson och Von Rosen (2010)  var nästan hälften av de 105 
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patienter som önskade få information om sitt medicinska tillstånd, inte nöjda med den 

informationen de fick. Andra studier visar att informationen varit bristfällig även inom andra 

sjukvårdsinstanser utanför akutsjukvården, detta yttrade sig i att patienten upplevde att 

förklaringar av det medicinska tillståndet givits på ett oförståeligt språk eller stressfullt sätt 

(Söderberg, Olsson & Skär, 2012; Skär & Söderberg, 2012). 

Frågan är då vad detta bero på, då information inte tar lång tid att ge. Kan det vara så att 

sjuksköterskan inte uppmärksammar patientens behov av att få information, anser han/hon att 

det är läkarens uppgift att ge förklaring på hälsotillståndet eller besitter sjuksköterskan inte 

den kunskap som krävs för att ge information om det medicinska tillståndet? Det sistnämnda 

bör enligt uppsatsens resultat iallafall inte vara något problem inom akutsjukvården, då 

patienten upplever att sjuksköterskan här har god kompetens. Detta är dock en subjektiv 

skattning från personer i behov av hjälp vilket kan innebära att bara känslan av att bli 

omhändertagen ibland ger en uppfattning om att personalen är kompetent. 

Problemet kvarstår och är viktigt att uppmärksamma då informationsbrist till patienten kan 

leda till att patienten blir orolig och stressad vilket inte är optimalt för hans/hennes 

tillfrisknande. Resultatet presenterar också att patienten fått bristfällig information om 

efterföljande vård vilket i det här fallet handlade om borttagning av stygn. I andra fall skulle 

det kunna leda till förödande konsekvenser då patienterna i värsta fall kan ådra sig infektioner 

eller fel-medicinerar sig när de inte får tillräcklig information om egenvård. 

Att sjuksköterskan är närvarande, uppmärksam och intresserar holistiskt för patienten är av 

stor vikt för att vårdmötet ska upplevas som positivt av vårdtagaren. Detta är egenskaper som 

Halldórsdóttir (1996) även presenterar i sin omvårdnadsteori som viktiga för att skapa en så 

kallad bro, vilket i sin tur är nyckelkomponenten för att det ska ske ett vårdande möte. I 

uppsatsens resultat kan man se att dessa egenskaper hos sjuksköterskan återspeglas i de 

positiva mötena, i dessa fall uppfattades sjuksköterskan bland annat som vänlig, hjälpsam, 

omtänksam samt att han/hon uppmärksammade patienten och förde en god kommunikation. 

Halldórsdóttir (1996) tar också upp faktorer som skapar en” mur” mellan patient och 

sjuksköterska, vid dessa icke vårdande möten visar sjuksköterskan bland annat upp 

egenskaper som okänslighet och ointresse. Dessa dåliga egenskaper som Halldórsdóttír 

nämner om sjuksköterskan är också de egenskaper som patienten uppfattar inom de möten 

inom akutsjukvården som fått en negativ karaktär.  
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Då Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori tycks ha många likheter med verkligheten så 

skulle detta enligt henne innebära att positiva möten stärker patientens hälsa och välmående 

samt att negativa möten leder till det motsatta. Detta är en intressant tanke då det skulle 

innebära att sjuksköterskans bemötande spelar stor roll för patientens fortsatta vårdbehov. Här 

finns både ekonomiska och folkhälsorelaterade vinster att hämta. Om patienten upplever att 

första mötet med sjukvården varit bra kanske patienten i framtiden inte drar sig för att 

kontakta sjukvården i tid utan istället söker sig till primärvården för sina då lindrigare besvär. 

SLUTSATS 

I resultatet framgår det att patienterna till stor del är nöjda med mötet i akutsjukvården, trots 

att det samtidigt brister på en del punkter i både bemötandet och informationen från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan här ta på sig en viktig roll då han/hon utgör en avgörande 

aspekt av patientens upplevelse i mötet med akutsjukvården. Då syftet i den här studien var att 

belysa hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan, i ambulansen och på 

akutmottagningen, så har det uppmärksammats situationer där sjuksköterskans professionella 

förhållningsätt, kommunikation och information både fungerat bra och dåligt i kontakten med 

patienten. Som sjuksköterska i praktiken kan man ta lärdom av dessa patientupplevelser och 

utifrån detta förbättra mötet med vårdtagaren. Likheter ses även mellan uppsatsens resultat 

och Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori. I uppsatsen har både brådskande och icke 

brådskande situationer presenterats, vilket i sin tur har lämnat plats för redovisning av faktorer 

som bland annat väntetid och komfort. Då utbudet på kvalitativ forskning om patienters 

upplevelser av det första mötet med sjuksköterskan i en allvarlig och akut situation, varit 

begränsat skulle det vara av intresse att i vidare studier se vad sjuksköterskans bemötande 

spelar för roll under dessa omständigheter.   
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*Artiklar som nämns i resultatet.



 

 

 

BILAGA 1 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning                                       0               1             2               3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning      
(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval (antal, beskrivning,     
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Patienter med      
Lungcancerdiagnos* Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    
resultatet Ja Nej   
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning      
(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Statistisk analys      
(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  
Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av      
egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     
(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Titel 

 
*Detta kvalitetssteg har ändrats till: ”Patientens upplevelse av akutsjukvård”. 

Total poäng (max 47 p) p p p p 
p 

Grad I: 80% % 
Grad II: 70% Grad 
Grad III: 60% 

Författare 



 

 

 

BILAGA 2 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning                                       0                1            2      3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning      
(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning,     
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Patienter med      
Lungcancerdiagnos* Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    
resultatet Ja Nej   
Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning      
(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Tolkning av resultatet     
(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av      
egenkritik och felkällor  Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     
(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
  *Detta kvalitetssteg har ändrats till: ”Patientens upplevelse av akutsjukvård”.

Total poäng (max 48 p) p p p p 
p 

Grad I: 80% % 
Grad II: 70% Grad 
Grad III: 60% 
Titel 
Författare 



 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

Författare  
Årtal 
Land 

 

 

 

 
Artikelöversikt 
 

 

Studiens syfte 

 

 

 

 

 

 

 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

BILAGA 3 
 

 

 

Analysmetod 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudresultat 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer 

Gällande 

Kvalitét 

Ahl et al. 

(2012) 

Sverige 

Tolka och förklara upplevelser 

av omvårdnad i prehospitala 

vårdsituationer som inte är 

traumatiska eller livshotande. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

20st patienter  

34-82 år 

Hermeneutisk ansats Prehospital sjukvård kan förklaras och förstås som ett mellanspel 

mellan vårdgivare och patient. Med potential för både positiva och 

negativa utfall. 

Grad II 

Attree et al. 

(2001) 

UK 

Utforska patienters och 

släktingars uppfattningar av 

vård och identifiera 

nyckelkriterier som använts för 

att utvärdera vårdkvaliteten, 

genom beskrivningar av 

verkliga vårderfarenheter. 

Kvalitativ 

 

Semi – 

strukturerade 

intervjuer 

34st patienter 

7st närstående 

Grounded theory Bra vård karaktäriserades som individualiserad, patient fokuserad 

och relaterad till behov. Den gavs genom omvårdande relationer 

av personal som uppvisade engagemang, åtagande och 

delaktighet/omsorg. Vård som beskrevs som ”inte så bra” var 

rutinmässig, orelaterad till behov och utförd på ett opersonligt 

sätt av avståndstagande personal som inte involverade 

patienterna. 

Grad I 

Elmqvist et 

al. 

(2011) 

Sverige 

Beskriva och förstå patientens 

första möte med 

akutsjukvården. Utifrån 

erfarenheter av patienter, 

anhöriga och personal. 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

4st patienter 

2st anhöriga 

1st undersköterskor 

4st sjuksköterskor 

3st läkare 

Fenomenologisk ansats 

med reflekterande 

livsvärlds perspektiv 

Fem strukturer beskrivs: Dolda regler och motstridiga 

förväntningar i mötet, ett möte med den biologiska kroppen, det 

tillmötesgående mötet, isolerad i ett tidlöst möte, strävan efter 

mening i mötet. 

Grad I 

Franzén et 

al. 

(2006) 

Sverige 

Beskriva skadade personers 

individuella erfarenheter av 

prehospitalvård, akutsjukvård 

och påföljande rehabilitering. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

9st patienter 

19-70 år 

Innehållsanalys Fyra teman framkom: ”möta uppståndelsen”, ”upplevelsen av tillit 

och säkerhet”, ”bristande säkerhet och stöd” och ”kämpa för att 

komma tillbaka till vardagen”. Kvalitéten på interaktionen mellan 

de skadade och vårdpersonalen är av största vikt. Interaktionen 

bör ses som en dialektisk process där vårdpersonalen är öppen för 

den skadades behov. En öppensinnad vårdgivare gör 

återhämtningen lättare för patienten. 

Grad I 

Larsson 

Kihlgren et 

al. 

(2004) 

Sverige 

Utifrån observationer och 

intervjuer med patienter >75 år 

och deras närstående, beskriva 

förhållanden och de händelser 

som skedde under deras 

vistelse på akutmottagningen. 

Kvalitativ 

 

En variant av 

Komparativ 

design 

 

Observationer 

och intervjuer 

20st patienter 

>75 år 

15st anhöriga 

(0) 

Grounded theory Det sätt som omvårdnad utfördes på var av stor vikt för den äldre 

patientens upplevelse av besöket på akutmottagningen. 

Upplevelserna beskrevs i 6 olika teman baserade på patientens 

väntan under vistelsen: Obehaglig väntan, onödig väntan, brist på 

goda rutiner under väntetiden, lidande under väntetiden, dåliga 

känslor under väntetiden och omvårdnad under väntetiden. 

 

Grad I 



 

 

 

  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 

Gällande 

Kvalitét 

Muntlin et 

al. 

(2006) 

Sverige 

Identifiera patienters 

uppfattning om vårdkvalitéten 

på en akutmottagning samt 

identifiera områden där 

kvalitéten kan förbättras. 

Prospektiv 

beskrivande 

kvantitativ 

undersöknings 

design. 

 

Frågeformulär: 

Quality from the 

patients 

perspective 

(QPP). 

244st patienter 

(18%) 

Medelvärden och 

avvikelser har räknats 

ut 

Patienten utvärderade vårdkvalitét på akutmottagningen som 

förhållandevis bra, men det fanns vissa områden som kunde 

förbättras. Dessa områden rörde miljön, smärtlindring, intresse för 

patientens livssituation och användbar information för patienten 

ang. egenvård och ansvarig läkare. 

Grad I 

Möller et al. 

(2010) 

Sverige 

Beskriva patientens uppfattning 

av triage mötet på en 

akutvårdsmottagning. 

Beskrivande 

kvalitativ 

 

Intervjuer 

20st patienter Fenomenografisk 

ansats 

Triage mötet uppfattades innehålla 5 olika teman: Det osäkra, 

humanistiska, logistiska, informations utbytande och det 

omgivnings inverkande.  

Grad I 

Nydén et al. 

(2003) 

Sverige 

Analysera äldre människors 

basbehov då de är patienter på 

en svenska akutmottagning. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

7st patienter 

65 - 88 år 

Livsvärlds 

Hermeneutisk ansats 

Basbehoven från Maslow’s lägre grader i hierarkin var 

välrepresenterade i resultatet. Högre behov så som önskan om att 

veta och förstå var totalt åsidosatt. Säkerhetsbehov dominerade 

hela vistelsen på akutmottagningen. 

Grad II 

Nyström et 

al. 

(2003) 

Sverige 

Analysera och beskriva icke 

vårdande möten på en 

akutvårds enhet. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

9st patienter  

52-88 år 

9st sjuksköterskor 

23-51 år 

Livsvärldshermeneutisk 

ansats 

Analysen avslöjade att det skedde en anpassning till 

organisatoriska krav, från både sjuksköterskans och patientens 

sida, för att effektivitetens skull. Denna typ av anpassning tycks 

utgöra ett villkor för en fungerande akutvårdsmottagning. 

Grad II 

O’Brien et 

al. 

(2004) 

Kanada 

Utvärdera patientens 

perspektiv av erfarenheter från 

”traumaräddning” på 

akutvårdsavdelningen. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

7st patienter 

31-55 år 

Hermeneutisk 

fenomenologisk ansats 

Initialt avtog upplevelser av sårbarhet då en känsla av säkerhet 

blev framträdande. System faktorer som klart identifierade 

trauma team ledare, omvårdnads beteenden, så som beröring och 

tonen i rösten, var viktiga och bidrog till den övergripande 

uppfattningen om att det var en positiv upplevelse. 

Grad II 

Pytel et al. 

(2009) 

USA 

Undersöka vuxna patienter och 

närståendes uppfattning av 

viktiga kommunikationsbehov, 

samt deras uppfattning om 

utförandet av 

omvårdnadskommunikation 

och överensstämmelsen mellan 

patienternas/närståendes och 

sjuksköterskornas uppfattning 

av kommunikationsbehov. 

Prospektiv  

Kvantitativ 

 

Satisfaction with 

communication 

survey 

73st sjuksköterskor 

53st patienter 

70st närstående 

Beskrivande statistik. 

Mantel Haenszel �� 

test 

Mer än 80 % av patienterna svarade att sjuksköterskorna 

kommunicerade ”utmärkt” eller ”väldigt bra” på 6 utav de 10 

viktigaste kommunikations behov som rankades i frågeformuläret 

under deras vistelse på akuten. Behoven skiljde sig bara på två 

punkter mellan vad patienten och sjuksköterskan ansåg som 

viktigt. Dessa två behov var: Lugn röst och social status. 

 

Grad I 



 

 

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 

Gällande 

Kvalitét 

Sorlie et al. 

(2006) 

Sverige 

Utvärdera erfarenheten av att 

vara patient och vårdas på en 

akutvårdsavdelning.  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

10st patienter 

32-90 år 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

Patienterna är väldigt tillfredsställda med deras behandling och 

vård. De berättar även om faktorer som inte är optimala, men som 

de förklarar som kompromisser, vilket måste accepteras som en 

nödvändig del av deras vistelse på avdelningen. Man såg ett nära 

samband mellan patient tillfredsställelse och sårbarhet. 

Grad II 

 

Togher et 

al. 

(2012) 

UK 

Utforska erfarenheter från 

patienter, som åkt ambulans 

pga. hjärtinfarkt och stroke, 

samt utforska erfarenheter från 

sjukvårdspersonal inom den 

prehospitala vården som 

regelbundet behandlar 

patienter i dessa tillstånd.  

Kvalitativ 

 

Semi – 

strukturerade 

intervjuer 

22st patienter 

35-65 år 

17st 

ambulanspersonal. 

Thematic network 

ansats 

 

Patienter fokuserar på både personliga och tekniska kunskaper. 

För patienterna bidrar teknisk kunskap och relationsfärdigheter 

tillsammans till en uppfattning av professionalism/yrkeskunnande 

hos ambulanspersonalen. Patientens erfarenheter förbättrades då 

fysiska, emotionella och sociala behov uppmärksammades och de 

betonade att effektiv kommunikation mellan patient och 

sjukvårdare var nyckeln till detta. En motsägelse mellan 

sjukvårdares uppfattning av patienters förväntningar och 

patienters bristande kunskap om sjukvårdarens roll förelåg. 

Grad II 

Wellstood 

et al. 

(2005) 

Kanada 

Utforska patienters uppfattning 

av deras senaste akutrums 

vistelse. 

Kvalitativ 

 

Semi - 

strukturerade ”In-

depth intervjuer 

41st patienter 

 

NVIVO, ett kvalitativt 

mjukvarupaket för 

analys.  

Materialet från 

intervjuerna kodades 

och analyserades. 

De flesta patienterna beskriver deras akutrumsvistelse i negativa 

termer. Faktorerna som oftast förknippades med negativa 

upplevelser var väntetider, patientens uppfattning av kvaliteten på 

vården de fick och personal-patient interaktionen. 

Grad II 

Wiman et 

al. 

(2007) 

Sverige 

Utforska trauma patienters 

uppfattningar av mötet med 

traumateamet. 

Kvalitativ Induktiv 

 

Intervjuer 

23st patienter 

(ca8-9st) 

Fenomenografisk 

ansats, kontextuell 

analys 

Tre huvudkategorier som visade sätt att vara på mot patienten. 

Det instrumentella, det uppmärksamma och det oengagerade. 

Patienterna var nöjda med dessa sätt, vilka skapade känslor av 

förtroende, komfort och tillfredsställelse. Det oengagerade sättet 

uppstod i vissa möten och skapade då en känsla av övergivenhet 

och missnöje. 

Grad I 


