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ABSTRAKT 

Bakgrund: Patienternas klagomål gällande bemötande och kommunikation inom sjukvården 
har ökat. Krav på ökad effektivitet och bättre patientflöde genomsyrar vården. Parallellt med 
dessa krav finns en strävan att förbättra patientsäkerheten. Syfte: Syftet med 
litteraturöversikten var att belysa patienternas upplevelse av sin vistelse på 
akutmottagningen. Metod: Litteraturöversikt har använts som metod och artiklar som ingick 
i översikten har granskats kritiskt och urvalet gjordes utifrån syftet. Analysen resulterade i 
fyra rubriker, ovisshet, bekräftelse, delaktighet och förtroende. Resultat: Patienter som blev 
bekräftade och delaktiga i sin vård uppgav högre belåtenhet med sin vistelse på 
akutmottagningen. För att känna sig delaktiga krävdes kontinuerlig kontakt med personalen 
samt en informativ kommunikation. När dessa påverkande faktorer uppfylldes kunde 
patienterna lättare hantera negativa aspekter av sin vistelse som till exempel lång väntetid. 
Diskussion: Många av patienternas negativa upplevelser av sin vistelse hade anknytning till 
tiden i väntrummet. Patienternas väntetid karaktäriserades av ensamhet, övergivenhet och 
rädsla att bli bortglömd. Slutsats: : Sjuksköterskan bör eftersträva att vara öppen och 
kommunikativ för att optimera patienternas belåtenhet med vården. Kontinuerlig 
personalkontakt och information under vårdprocessen ökar patienternas patientsäkerhet och 
belåtenhet. 

Nyckelord: Akutmottagningen, Bemötande, Delaktighet, Erfarenheter, Patient, Relation. 
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Författarna hade för avsikt att belysa patienters upplevelser under sin vistelse på 

akutmottagningen. Författarna har genom egen erfarenhet upplevt hur 

sjukvårdspersonalens bemötande och sjukvårdens organisatoriska barriärer kan påverka 

patientens upplevelse av sjukhusvistelsen. Anledningen till att författarna valt att begränsa 

sig till akutmottagningar var för att författarna anser att arbetsplatsen skiljer sig från övriga 

arbetsplatser inom sjukvården. Vårdtiderna antas vara kortare och vårdmötena intensivare 

än på andra avdelningar. Att jobba utifrån triagesystemet är specifikt för akutsjukvården och 

ger lite utrymme för sjuksköterskans subjektiva bedömning. Detta kan påverka hur patienter 

upplever bemötandet. Studien riktar sig till sjukvårdspersonal och kan leda till ökad 

kunskap och förståelse inom berörda områden. 

 

BAKGRUND  

Sjuksköterskans omvårdnad 

Sjuksköterskans sätt att ge omvårdnad beskrivs i olika författningar och 

kompetensbeskrivningar. I Hälso- och sjukvårdslagen uppges bland annat att sjukvården 

ska utföras med respekt till patientens intigritet och värdighet. Vården ska vara trygg, främja 

kontakten mellan patient och sjukvårdspersonal samt säkra kontinuitet för patienten. 

Patienten ska ges möjlighet att delta i vården och för att möjliggöra detta bör information 

anpassas efter patientens behov (SFS: 1982:763). I socialstyrerlsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor anges att sjuksköterskan bör arbeta utifrån en helhetssyn och vara öppen och 

respektfull gentemot patienten. Sjuksköterskan bör vid behov stötta patienten och föra 

dennes talan. Kommunikationen ska utföras med respekt, lyhördhet, empati samt vara 

vägledande för patient och anhöriga. Sjuksköterskan bör sträva efter att involvera patient 

och anhöriga i vården för ökad delaktighet (Socialstyrelsen, 2005). 

Sigridur Halldorsdottir är en omvårdnadsforskare ifrån Island som har utvecklat en teori 

baserad på sex studier, med fokus på det vårdande mötet. Hon beskriver hinder och 

förutsättnigar för en bra vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Teorin symboliserar 

förutsättningarna för en bra vårdrelation som en bro och hinder som en mur. Enligt 

Halldorsdottir gynnas bron av att sjuksköterskan upplevs som tillitsfull, öppen och att 

ömsesidig respekt uppstår. Andra viktiga faktorer är att sjuksköterskan bör ha ett moraliskt 
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ansvar för patienten och vara genuint involverad i patientens olika behov. Hinder för en bra 

relation är när sjuksköterskan inte upplevs som vårdande, är nonchalant, okänslig samt kylig 

gentemot patienten. Andra beteenden som bygger upp muren är att visa ointresse. Det mest 

destruktiva beteendet är när sjuksköterskan ej är humanistisk, vilket enligt Halldorsdottir 

innebär att patienten blir utlämnad och inte sedd som en individ (Halldorsdottir, 1996, s.1-

83). 

 

Akutmottagningen 

På akutmottagningar i Sverige finns olika system som syftar till att prioritera och sortera 

patienterna utifrån symtombild, detta kallas triagering. Ordet triage härstammar från 

franskan och betyder att prioritera eller sortera. Det kan skilja mellan landsting vilken typ av 

triagesystem som används, men alla resulterar i någon form av prioritering. Alla har rätt att 

söka vård på akutmottagningen. Patienter kan komma med ambulans eller på egen hand, 

med eller utan remiss. Vanligtvis får patienten träffa en sjuksköterska som gör en första 

bedömmning av patienten. Utifrån symtom, anamnes och vitalparametrar får patienten en 

prioriteringsnivå. Detta innebär att de patienter med lägst prioritering är de som väntar 

längst innan de träffar doktorn. Om belastningen på akutmottagningen ökar och många 

högprioriterade patienter kommer in hamnar de lågprioriterade längst ner på besökslistan 

(SBU, 2010). 

 

Aktuell forskning 

Krav på ökad effektivitet och förbättring av vårdkvalitén är en ständig strävan inom 

sjukvården. Sjuksköterskan beskriver sin arbetssituation på akutmottagningen stressig, men 

finner en trygghet i att arbeta utifrån standardiserade triagesystem. Sjuksköterskans möte 

med patienten är kort och på den begränsade tiden ska sjuksköterskan skapa sig en bild av 

patientens problem, och utifrån detta ta passande beslut. På grund av tidsaspekten upplever 

sjuksköterskan att mötet med patienten har medicinskt fokus, och de är medvetna om att 

mötet inte fokuserar på patienten som individ. Sjuksköterskan anser att det instrumentuella 

bemötandet krävs för att underlätta patientflödet. Samtidigt uppger de svårigheter med att 

etablera en bra kontakt med patienten, vilket anses frustrerande (Andersson, Jakobsson, 

Furåker & Nilsson, 2012). Många missförstånd uppkommer på grund av oförståelse och 
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okunskap hos patienterna. Enligt studier har patienterna liten insyn i hur 

sjukhusorganisationen är uppbyggd. Många studier undersöker patienters upplevelse och 

uppfattning av akutmottagningen i syfte att förbättra vården. Flera av dessa studier 

resulterar i liknande problemområden. De områden som ofta berörs är väntetider, 

kommunikation, information, miljö, kulturella aspekter, smärta och svårigheter att bli 

förstådd (Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & Swann, 2004).  

 

Hösten 2012 utfördes en nationell patientenkätundersökning av Sveriges Kommun och 

Landsting (SKL). Enkäten gick ut till 54 000 patienter och besvarades av mer än hälften. 

Enkätens frågor berörde delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, 

rekommedationer och helhetsintryck. Enkätens resultat redovisas som patientupplevd 

kvalité (PUK) och enligt enkäten visades ett behov av ökad information, kortare väntetider 

samt ökad tillgänglighet. Patienterna uppgav högst PUK med bemötande och att känna 

förtroende för sjukvården (SKL, 2012). 

 

Enligt patientnämdens årsredovisning 2012 inkom 1698 klagomål. 49 % av klagomålen 

gällde vård och behandling och 16 % kommunikation. Detta innebar att 272 ärenden berörde 

kommunikation och utgick ifrån bemötandet som patienterna upplevde, och ökade med 18 

% från föregående år. Detta är den näst vanligaste orsaken till anmälningar. Patientnämden 

är en opartisk instans och har sammanställt och kategoriserat de olika klagomålen. Klagomål 

gällande kommunikation var att patienterna upplevde att de bemöttes otrevligt, oförstående 

och nonchalant. Patienterna ansåg att det fanns brister i informationen och sin delaktighet i 

vården. De yrkesgrupper som fick mest klagomål på bemötandet var sjuksköterskor och 

läkare. De organisatoriska klagomålen gällde framförallt bristande tillgänglighet via telefon 

och mail på akutsjukhusen, samt klagomål gällande långa väntetider (Patientnämnden, 2012, 

s.13-15). 

 

Problemformulering 

Klagomål gällande bemötande inom vården ökar succesivt. Brister i kommunikation och 

information kan leda till missförstånd, missnöje och nedsatt patientsäkerhet. Hur patienter 

upplever sin vistelse på akutmottagningen behöver undersökas och utvärderas,  i syfte att 
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förbättra vården. Författarna anser att ökad kunskap om patienters upplevelser och 

erfarenheter av akutsjukvården kan bidra till en ökad förståelse hos sjukvårdspersonalen.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelse av sin vistelse på 

akutmottagningen. 

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt har använts som metod, vilket resulterar i en överblick av forskning 

inom utvalt område. Det som kännetecknar en litteraturöversikt är att vetenskapliga 

originalartiklar har valts ut systematiskt utifrån syftet och artiklarna analyseras och granskas 

kritiskt för att ingå i översikten (Friberg, 2012, s.133-135).  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarnas innehåll skulle utgå från patienternas upplevelser. Givet informerat samtycke 

skulle framgå i artiklarna. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller svenska, 

innehålla abstrakt, vara granskade samt vara utgivna mellan åren 2003-2013. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inriktades på patienter under 18 år har exluderats.  

 

Litteratursökning 

Sökningarna inleddes med sökorden encounter AND emergency department med syfte att 

kolla av området. Detta gav för många träffar men gav en uppfattning om relevanta sökord. 
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Olika sökstrategier provades med olika sökord, kombinationer av sökord samt olika limits 

för att se skillnader i resultatträffarna. Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed 

samt Cinahl. I PubMed användes sökorden emergency service hospital, patient satisfaction, 

emergency nursing, emergency medical services och nurse-patient-relations. I Cinahl 

användes sökorden emergency department, encounter och patient. Limits enligt Fribergs 

rekommendationer lades till för att få aktuella och relevanta artiklar, se Tabell 1 (Friberg, 

2012, s.74-75). Manuella sökningar genomfördes genom att söka på titlarna ”Emergency 

department patient satisfaction examining the role of acuity” samt ”Patient participation in 

emergency care – A phenomenographic study based on patients´lived experience”. Därefter 

bedömdes artiklarnas kvalité med hjälp av Eiman & Carlsson´s (2003) granskningsmallar. 

Dessa mallar modifierades genom att stryka ”patienter med prostatacancerdiagnos” samt 

räkna bort motsvarande poäng i resultatet. En mall användes för kvalitativa artiklar och en 

för kvantitativa artiklar. Se Bilaga 2 och 3. En artikel valdes ut för gemensam granskning för 

att kontrollera och jämföra författarnas bedömning av artiklarnas kvalité. Resultatet av 

bedömmningarna graderades, 1 motsvarar hög kvalité, 2 medel och 3 låg kvalité. Efter 

kvalitétsgranskningen kvarstod sju kvantitativa samt sex kvalitativa artiklar. 

Tabell 1 

Databas 
Datum 

Sökord Limits Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

Utvalda Artiklar 

Pubmed  
20130909 

”Emergency Service, 
Hospital”[Mesh] AND 
”Patient 
Satisfaction”[Mesh] AND 
”Emergency 
Nursing”[Mesh] 

Years: 19+, 
Language: 
english, 
Abstract 
avaible, 
Published: 10 
last years. 

18 st 11 4 4 Berg et al. (2012). 
Elder et al. (2004). 
Göransson & von 
Rosen. (2010). Pytel 
etal. (2009). 
 

Cinahl 
20130909 

Emergency department 
AND Encounter AND 
Patient  

All adult, 
Language: 
English, Peer-
reviwed, 2003-
2013. 

29 8 5 4 Möller et al. (2010). 
Olofsson et al. 
(2012).  
Toma et al. (2009). 
Wiman et al. 
(2006). 
 

Pubmed  
20130913 

”Emergency Medical 
Services”[Mesh] AND 
”Nurse – Patient 
Relations”[Mesh] 

Years: 19+, 
Language: 
english, 
Abstract 
avaible, 
Publiched: 10 
last years. 

59 20 8 3 Kihlgren et al. 
(2004). 
Muntlin et al. 
(2006). 
Wiman & Wikblad. 
(2004). 
 

* Efter läst abstract  ** Efter läst artikel  *** Efter kvalitétsgranskning 
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Analys 

Analysen har genomförts enligt Fribergs rekommendationer. Artiklarna har lästs upprepade 

gånger av båda författarna för att få en förståelse för artiklarnas innehåll. Skillnader och 

likheter i resultatet har eftersökts och därefter sammanställdes författarnas huvudfynd i en 

artikelöversikt, se Bilaga 1. Detta gjordes för att skapa en överblick över artiklarnas resultat 

(Friberg, 2012, s.140-142). Texten har bearbetats upprepade gånger och reducerats för att 

slutligen resultera i fyra huvudrubriker: ovisshet, bekräftelse, delaktighet och förtroende.  

 

Etiska överväganden 

Artiklarnas etiska resonemang har bedömts med huvudfokus på att informerat samtycke 

givits, vilket författarna ansåg som minimumkrav. Inför de etiska övervägandena har 

författarna tagit hjälp av Polit & Becks kapitel om etik där bland annat informerat samtycke 

beskrivs (Polit & Beck, 2012, s.150-166). Författarna har för avsikt att presentera resultatet 

utan egna värderingar och inkludera negativa och positiva fynd. Vid urval av artiklar har 

hänsyn tagits till att inkludera olika patientgrupper för att ge ett bredare perspektiv. 

 

RESULTAT 

Ovisshet 

Patienter som besöker akutmottagningar spenderar stor del av sitt besök i väntrummet och 

tiden med sjukvårdspersonalen utgör liten del av besöket. Patienters väntetid har därmed 

stor betydelse för deras upplevelse av sin vistelse på akutmottagningen (Boudreaux, 

Friedman, Chansky & Baumann, 2004;  Göransson & von Rosen, 2010; Kihlgren-Larsson, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004;  Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012; 

Pytel, Fielden, Meyer & Alberg, 2009). Patienterna ansåg att tiden i väntrummet 

karaktäriserades av minskad integritet, pågående aktiviteter, högljudda patienter och oroliga 

anhöriga. För äldre patienter bidrog detta till oro och ibland desorientering (Kihlgren-

Larsson et al., 2004). Av 146 patienter bedömde 74,8 % att deras personliga integritet 
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bevarades bra eller väldigt bra under väntetiden. 59% uppgav att de blev omhändertagna 

direkt vid ankomsten till akutmottagningen. 23 % ansåg att väntetiden var för lång och 30 % 

av patienterna angav att de blivit informerade angående väntetiden.  22 % informerades om 

att deras väntetid baserades på deras prioriteringsnivå (Göransson & von Rosen, 2010). 

 I en studie utforskades sambandet mellan patienters prioriteringsnivå, uppfattad samt reell 

väntetid och patienternas belåtenhet med akutmottagningen. Det visade sig att den 

uppfattade väntetiden hade starkast samband med belåtenheten, oavsett prioriteringsnivå 

(Boudreaux et al., 2004). Patienterna uppgav att när informationen kring väntetiden var 

bristfällig, ledde detta till otålighet, irritation och aggresivitet (Kihlgren-Larsson et al., 2004) 

och de ansåg att väntetiden hanterades bättre när de blivit informerade om förväntad 

väntetid (Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Toma, Triner & McNutt, 2009). Andra uppgav 

att om de erhållit information om att deras låga prioritering var relaterat till den långa 

väntetiden så hade de blivit arga och klagat (Möller et al., 2010). Patienterna ansåg att 

väntetiden efter triageringen kändes för lång i förhållande till den korta väntetiden innan 

triageringen. Den korta väntetiden innan gav förhoppning om en snabb vårdprocess. 

Väntetiden efter triageringen gav upphov till känslor som övergivenhet och ensamhet. I 

detta skede uppkom många frågor, exempelvis varför vissa patienter gick före och hur lång 

den förväntade väntetiden var. Patienterna upplevde att personalen inte brydde sig om 

deras långa väntan. Somliga uppgav att de kände sig som en börda för sjuksköterskan och 

blev bemötta med arrogans när de efterfrågade något (Kihlgren-Larsson et al., 2004; Möller 

et al., 2010; Olofsson et al., 2012). ”Sitting three hours without information is really difficult.” 

(Möller et al., 2010, s.750). Patienterna beskrev sitt besök på akutmottagningen som en 

maktkamp om uppmärksamhet.  De sökte ögonkontakt med personalen för att erhålla 

information, vilket ofta misslyckades. De kände även en oro inför att lämna väntrummet för 

att gå på toaletten eller ringa ett samtal, utifall de skulle missa viktig information eller sin tur 

i ordningen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Kihlgren-Larsson et al., 2004). 
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Bekräftelse 

Patienter uppger att få bekräftelse av sjukvårdspersonal är viktigt och de som blir bekräftade 

under sin vistelse på akutmottagningen uppger större belåtenhet med sitt besök (Frank et al., 

2009; Göransson & von Rosen, 2010; Kihlgren-Larsson et al., 2004; Muntlin, Gunningsberg & 

Carlsson, 2006; Möller et al., 2010; Olofsson et al. 2012; Pytel et al., 2009). Patienterna 

upplevde att de fick bekräftelse när de fick ögonkontakt eller blev tilltalade av personalen. 

De ansåg att kommunikationen med sjuksköterskan framförallt handlade om det medicinska 

tillståndet. Flertalet av patienterna uppgav att innehållet i informationen som de erhöll inte 

var av betydelse, inte heller samtalets längd. Vardagliga samtal ansågs lika viktiga som att få 

information om sitt medicinska tillstånd (Frank et al., 2009). 

Patienterna använde olika strategier för att uppfylla sitt behov av bekräftelse. Exempelvis 

larmade de upprepade gånger, ställde många frågor och uppträdde ibland aggressivt och 

otrevligt. De kände sig lågprioriterade och var rädda att bli bortglömda, vilket de ansåg ligga 

till grund för deras beteende. Patienterna upplevde att deras otrevliga beteende förorsakde 

personalens avvisande attityd. Somliga hade svårigheter att göra sig hörda och tog hjälp av 

anhöriga för att påkalla uppmärksamhet. Vissa klagade inför personalen samt anmälde sitt 

missnöje hos gällande instanser (Frank et al., 2009).  

Av 200 patienter rapporterade 20 % att sjuksköterskan inte visade  intresse för deras 

livssituation och förbisåg deras behov av att få delge sin historia (Muntlin et al., 2006).  

Klagomål och frågor minskade och patienterna uppgav högre belåtenhet när vårdpersonalen 

tog sig tid att lyssna på deras sjukdomshistoria. Även att bli bekräftad genom att personalen 

förutsåg och tillgodosåg deras basala behov upplevdes positivt (Kihlgren-Larsson et al., 

2004; Frank et al., 2009).   

Patienterna var överlag nöjda med sjuksköterskan och uppgav att bli positivt bemött och 

bekräftad ingav förtroende och trygghet (Berg, Spaeth, Sook, Burdsal & Lippoldt, 2012; 

Göransson & von Rosen, 2010; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Toma et al., 2009). 

Patienterna uppgav att det första intrycket av sjukvårdspersonalen hade stor betydelse för 

förväntningarna på det fortsatta besöket (Möller et al., 2010). I en studie framkom att 95 % av 

146 patienter upplevde att sjuksköterskan lyssnade delvis eller helt på deras 
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sjukdomshistoria och tog deras bekymmer på allvar. 37 % av patienterna kände inget behov 

av att delge information om sitt tillstånd till sjuksköterskan. Däremot uppgav 86 % att 

tillfälle gavs om behovet funnits (Göransson & von Rosen, 2010). Patienterna upplevde att 

när sjuksköterskan visade engagemang och genuin omtanke kände sig patienterna 

respekterade och bekräftade (Pytel et al., 2009). I en studie visade det sig att ju bättre 

patienterna upplevde sjuksköterskornas bemötande, ju högre ansågs deras tekniska 

kompetens vara (Berg et al., 2012). Detta motsägs i en annan studie där man inte fann något 

samband mellan sjuksköterskans bemötande och patienternas belåtenhet (Elder, Davis, 

Almes, Whitledge & Littlepage, 2004).  

I en observationsstudie framkom att patienterna kände sig bekräftade när sjuksköterskorna 

visade omtanke genom att bland annat säkerställa att anhöriga blivit kontaktade. Det 

framkom även att patienterna kände sig som ett objekt och inte sedda som en individ. 

Exempel på detta var när sjuksköterkorna satte id-band på patienterna utan att presentera 

sig, trots att det var den första verbala kontakten (Wiman & Wikblad, 2004).  

 

Delaktighet  

Att få vara delaktig i sin egen vård är en viktig faktor när det gäller patienters belåtenhet 

med akutmottagningen (Frank et al., 2009; Göransson & von Rosen, 2010; Kihlgren-Larsson 

et al., 2004; Muntlin et al., 2006; Olofsson et al., 2012). Studier visar att en givande 

kommunikation och information är en förutsättning för patienternas delaktighet i vården 

(Frank et al., 2009; Göransson & von Rosen, 2010; Olofsson et al., 2012; Pytel et al., 2009;). 

Brister i kommunikation och information är vanligt förekommande inom sjukvården och 

leder ofta till missförstånd och missnöje hos patienterna (Frank et al., 2009; Göransson & von 

Rosen, 2010; Kihlgren-Larsson et al., 2004; Muntlin et al., 2006; Möller et al., 2010; Pytel et al., 

2009; Wiman & Wikblad, 2004).  

20 % av 200 patienter uppgav att de inte visste vilken läkare som var ansvarig för deras vård, 

och ansåg att de inte fick någon användbar information om egenvård (Muntlin et al., 2006). 

76 % av 146 patienter föredrog att bli informerade om sitt tillstånd av sjuksköterskan, 
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resterande ville hellre få informationen av läkaren. 50 % av patienterna ansåg att 

informationen som delgavs var helt eller delvis relevant för deras situation (Göransson & 

von Rosen, 2010).  

Patienterna kände sig delaktiga när sjuksköterskan ställde öppna frågor och gav information 

på ett anpassat och begripligt språk (Frank et al., 2009; Olofsson et al., 2012). Sjuksköterskans 

och patientens uppfattning om behovet av kommunikation har undersökts. Det visade sig att 

de båda prioriterade informationen om testresultat och aktuella behandlingar högst (Pytel et 

al., 2009). Att få sina frågor besvarade och kunna delge sin sjukdomshistoria till 

sjuksköterskan var andra viktiga kommunikationsbehov enligt patienterna (Kihlgren-

Larsson, 2004; Pytel et al., 2009).  

Patienter uppgav att deras delaktighet i vården skedde på personalens initiativ och krävde 

en kontinuerlig kontakt. De upplevde att sjuksköterskorna avgjorde vilken typ av 

information som delgavs och patienternas önskemål om information efterfrågades inte. 

Oavsett informationens innehåll kände de sig delaktiga när de erhöll information. 

Patienterna accepterade den stressiga vårdkulturen på akutmottagningen, vilket enligt dem 

var orsaken till den minimala kontakten med personalen. Trots tidsaspekten ansåg vissa att 

en respektfull relation skapades med personalen. Andra kände sig frustrerade och hade 

svårare att acceptera vårdkulturen och var missnöjda med kontakten som erhölls. Detta 

missnöje resulterade i att patienterna själva tog initiativ till kontakten med personalen. De 

ansåg att genom att själva vara pålästa om sitt tillstånd erhöll de respekt från personalen. 

Patienterna upplevde att detta bidrog till en ömsesidig respekt och större delaktighet i 

vården (Frank et al., 2009).   

Patienterna upplevde personalen kompetent och professionell när de delgav information om 

skadan och dess konsekvenser samt den efterföljande egenvården. De patienter som  

upplevde att de inte fick information kände sig inte delaktiga och upplevde 

sjukvårdspersonalen oengagerad (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). I en studie visade det sig 

att sjuksköterskor som inte visade intresse inför patientens psykologiska behov skapade oro, 

ångest och känsla av att inte vara delaktig. Exempel på detta var när patienten upplystes om 

att en röntgen var planerad, men ingen förklaring till varför eller vad som var syftet med 
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röntgenundersökningen gavs (Wiman & Wikblad, 2004). Patienter upplevde det mycket 

viktigt att få vara delaktiga i beslutet gällande deras utskrivning. Studier visar att 

patienterna fann brister i kommunikationen vid utskrivningen. Ofta blev de lämnade med 

frågor som inte besvarats. Praktiska frågor gällande hur de skulle komma hem och vilka 

kläder de skulle åka hem i uppkom. Detta gav upphov till känslor av förlorad kontroll och 

att de ej var delaktiga i sin vård (Kihlgren-Larsson 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... (Wiman et al., 2006, s.720) 

 

Förtroende 

Att känna förtroende för sjukvården är viktigt för patienternas belåtenhet med 

akutmottagningen (Frank et al., 2009; Göransson & von Rosen, 2010). Kontinuitet bland 

personalen skapade förtroende och var en förutsättning för att bygga en relation mellan 

sjuksköterska och patient. Avslappnad och humoristisk kommunikationen gjorde att 

patienterna kände sig bekväma och bidrog till ökat förtroende för personalen (Möller et al., 

2010; Wiman et al., 2006). Patienternas behov av att känna förtroende ökade när deras väntan 

upplevdes lång (Kihlgren-Larsson et al, 2004).  

Teknisk omvårdnad och fackmannamässigt språk var vanligt bland sjuksköterskorna och 

många upplevde dessa beteenden som förtroendeingivande och gav ett kompetent intryck 

(Göransson & von Rosen, 2010; Kihlgren-Larsson et al., 2004). Men det som var av störst 

betydelse enligt vissa patienter när det gällde att känna förtroende, var när sjuksköterskorna 

visade tålmodighet och vänlighet (Kihlgren-Larsson et al., 2004). Andra studier visar att 

patienterna kände förtroende när sjuksköterskorna var lyhörda och omhändertagandet 

skedde snabbt och kompetent (Olofsson et al., 2012). ”It was pretty quick... we didn´t wait at 

all.” ”They did the right things from the start...I felt calm, with a sense of relief.” (Olofsson et al., 

2012, s.209). I en studie uppvisade sjuksköterskorna likgiltigt beteende vilket ledde till 

bristande förtroende hos patienterna. Ett exempel illustreras i följande händelse. 

Sjuksköterskorna uppvisade ett ovärdigt beteende när de satte en kateter på en patient. De 
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lämnade dörren till korridoren öppen så att andra förbipasserande kunde se in. Efter att 

katetern var på plats torkade sjuksköterskan patientens genitalier samtidtigt som hon pratar 

med en kollega (Wiman & Wikblad, 2004). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna fann svårigheter med sökordet ”bemötande” som ej finns som vedertagen Mesh-

term eller Headings. Ytterligare sökord som ”Emergency Service”, ”Nurse-Patient-

Relationship”samt ”Patient Satisfaction” användes utan givande resultat. Sökningar med 

Mesh-termerna ”Emergency Treatment” och ”Patient Participation” gav artiklar med fel 

perspektiv till vårt syfte.  I syfte att finna kvalitativa artiklar provades sökordet experience i 

olika sökkombinationer. Detta resulterade i redan utvalda artiklar och artiklar med specifikt 

fokus, till exempel hur cancerpatienter eller strokepatienter upplevde akutmottagningen. 

Författarna exkluderade dessa artiklar då avsikten med litteraturöversikten var att ge en 

övergripande bild av patienternas upplevelse. En brist i arbetet var att inga Headings-termer 

hittades, vilket innebär att vi kan ha missat relevanta artiklar. Mer tid borde därför lagts på 

att finna headings i databasen Cinahl. Studier som handlade om barn exkluderades eftersom 

barnens erfarenheter och upplevelser inte redovisades. Dessa artiklar hade oftast fokus på 

föräldrarnas perspektiv. Det hade varit önskvärt att kunna inkludera även barns upplevelser 

och erfarenheter av sitt besök på akutmottagningen då dessa är en stor patientgrupp på 

akutmottagningarna. I övrigt har olika åldersgrupper varit med i urvalet. Detta för att 

presentera mångfalden på akutmottagningen. Positivt med arbetet var att vi aktivt under 

hela sökarbetet letat efter både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att bredda 

perspektivet. Författarna har även jobbat sida vid sida i syfte att värdera och analysera 

textmassan tillsammans för ett trovärdigare resultat. Litteraturöversiktens resultat kan till 

stor del implementeras på flera arbetsplatser inom vården.   
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Resultatdisskusion 

Litteraturöversikten hade för avsikt att belysa patienters upplevelser av sin vistelse på 

akutmottagningar. I resultatet framträdde fyra nyckelfynd, patientens ovisshet, behov av att 

bli bekräftad och delaktig och patientens förtroende för sjukvården. Författarna upplevde att 

dessa fynd hade direkt eller indirekt anknytning till tiden som spenderades i väntrummet. 

Resultatet visade att väntetiden var lättare att acceptera om patienterna fick information om 

orsaken till väntan och den uppskattade väntetiden. Detta fynd styrks i studier (Considine, 

Smith, Hill, Weiland, Gannon, Behm, Wellington & McCarthy, 2010; Muntlin, Carlsson & 

Gunningberg, 2010). Under väntetiden uppkom känslor som oro, ovisshet och ensamhet. 

Dessa känslor i kombination med smärta kan göra väntetiden olidlig. Författarna anser att 

dessa känslor reduceras genom att ge kontinuerlig information och vara tillgänglig under 

vårdprocessen. Att ha förståelse och förmåga att sätta sig in i patienternas situation skapar 

också förutsättningar för ett lyckat vårdmöte.  

På akutmottagningen är patientflödet högt och sjuksköterskor uppger att på grund av detta 

kan det vara svårt att etablera en bra kontakt med patienterna (Muntlin et al., 2010). 

Resultatet visade att patienterna kände sig delaktiga när de blev hörda och bekräftade. Det 

är därför enligt författarna viktigt att ge patienterna möjlighet att få berätta sin historia, 

vilket styrks i flertalet studier (Considine et al., 2010; Frank, Asp & Dahlberg, 2008; Guttman, 

Guttman, Colacone, Robitaille, Lang & Rosenthal, 2004; Halldorsdottir, 1996; Muntlin et al., 

2009). Författarna anser att det höga patientflödet kan vara en förklaring till att det 

instrumentella beteendet dominerar och kan vara orsaken till att patienterna inte känner sig 

bekräftade. Halldorsdottir anser att inte bli bekräftad är ett hinder för en bra vårdrelation 

(Halldorsdottir, 1996). 

I resultatet framkom att patienterna värderade kontakten med personalen högt. Patienterna 

uppgav att innehållet i informationen inte var av betydelse, utan kontakten i sig var det som 

de värderade. Detta tyder enligt författarna på att patienterna har ett stort behov av att bli 

bekräftade som indivier. Sjuksköterskan kan bemöta detta behov med enkla insatser som 

exempelvis att informera patienterna om vilka fasciliteter som finns tillgängliga. En enkel 
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handling som att erbjuda en kopp kaffe kan göra skillnad om patienten upplever sin vistelse 

positivt eller negativt. 

Författarna instämmer med Halldorsdottirs (1996) teori om att ömsesidig respekt och att 

vara öppen och genuint involverad skapar förutsättningar för en bättre vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient. Resultatet visade att sjukvårdspersonal avgör vilken information 

som delges till patienterna. Noterbart var att studier visade att sjuksköterskor, läkare och 

patienter är överens om att patienternas delaktighet kontrollerdes av sjukvårdspersonalen 

(Frank et al., 2008; Muntlin et al., 2010).  

Triagesystemet som akutmottagningen arbetar utifrån prioriterar patienterna utifrån deras 

symtom, och tar inte hänsyn till övriga åkommor, som exempelvis liggsår och demens. En 

ung patient som söker för en fotledsfraktur kan genomgå en snabbare vårdprocess än en 

äldre patient med diffusa buksmärtor. Författarna anser att triagesystemen bör utarbetas och 

ta hänsyn till variationen av patienterna, i syfte att individanpassa vården samt förkorta 

väntetiden och få ett bättre patientflöde. Detta styrks av Considine et al. (2010). Ett arbetssätt 

som börjar få fäste inom sjukvården är att låta en specalistsjuksköterska alternativt 

distriktsköterska, ta emot patienter, behandla och skriva ut. Detta visade sig vara 

framgångsrikt och förbättrade patientflödet och minskade akutbesöken (Guttman et al., 2004; 

Hart & Mirabella, 2009; Thrasher  & Purc-Stephenson, 2008). 

Författarna anser att det finns många förbättringsområden inom akutsjukvården. 

Huvudfokus bör vara att arbeta utifrån personcentrerad vård. Med det menas att se 

individen som en person och inte som ett symtom. Det författarna ser som hinder för att 

uppnå detta är högt patientflöde och organisatoriska barriärer, framförallt logistiska hinder 

och styrks i Muntlin´s studie (Muntlin et al., 2010).  Författarna anser att ett bra bemötande 

kan lindra smärta, minska oro och ge känslan av en förkortad väntetid. Därför bör större 

fokus läggas på bemötandets betydelse i vårdutbildningar. 
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SLUTSATS  

Enligt författarna är information och kommunikation nyckeln till ett bra bemötande och 

gynnar patientenas upplevelse av sin vistelse på akutmottagningar. Förbättringar inom 

dessa områden kan leda till att patienterna känner sig bekräftade, delaktiga och deras 

förtroende ökar och deras rädslor minskar. Sjuksköterskan bör eftersträva att vara öppen och 

kommunikativ för att optimera patienternas belåtenhet med vården. Kontinuerlig 

personalkontakt och ödmjukhet inför patienterna är också gynnsamt för lyckat vårdmöte. 

Vår förhoppning med denna litteraturöversikt är att sjuksköterskor får en ökad insikt i hur 

patienterna upplever sitt besök på akutmottagningen.  Fler studier bör utgå från patienternas 

tid i väntrumet i syfte att förbättra informationen, patientflödet och patienternas belåtenhet.  
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Bilaga 1 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
/Bortfall 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Studie 
kvalite 

Berg et al. 
(2012) 
USA 

Att undersöka 
sambandet mellan 
sjuksköterskans 
tekniska och 
interpersonella 
omvårdnad med 
patienternas 
belåtenhet samt att 
föreslå och pröva en 
modell gällande 
patienters belåtenhet 
som visar ett 
hypotetiskt samband 
mellan den erhållna 
interpersonella och 
den tekiska 
omvårdnaden. 

Kvantitativ 278/157 Deskriptiv, 
prospektiv 
tvärsnittsstudie 
Telefonintervjuer 
Deskriptiv 
jämförelseanalys 
SPSS 
AMOS 
Chi-Square 
 

Ett bra bemötande från 
sjuksköterskan 
resulterade i att 
patienterna blev mer 
nöjd med sitt besök 
samt bedömde 
sjuksköterskans tekniska 
kunskaper högre och 
vice versa om de blev 
sämre bemötta. 

Hög 

Boudreaux 
et al.  
(2004) 
USA 

Att utforska 
sambandet mellan 
patientens 
prioriteringsnivå, 
upplevd och reell 
väntetid samt den 
allmänna 
belåtenhetenmed sitt 
besök på 
akutmottagningen. 

Kvantitativ 
 
 

1865/1119 Prospektiv 
enkätundersökning 
ANOVA 
ANCOVA 
Chi-Square 
Pearson`s test 

Akuta patienter var mer 
belåtna än brådskande 
och rutinpatienter. 
Oavsett 
prioriteringsnivå så hade 
den upplevda väntetiden 
starkast samband med 
den allmänna 
belåtenheten av 
akutmottagningen. 

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elder et al. 
(2004) 
USA 

Att undersöka 
sambandet/skillnaden 
mellan patients 
belåtenhet  och 
sjuksköterskans 
omvårdnad samt  
avsikten att 
återkomma till samma 
sjukhus. 

Kvantitativ 
 
 

11 sjuksköterskor 
65 patienter/ Inget 
bortfall 

Deskriptiv 
Telefonintervjuer 
Deskriptiv analys 
  

Ju mer belåtna 
patienterna var med 
triagesjuksköterskans 
omvårdnad ju mer 
sannolikt var det att 
patienten återkom till 
samma sjukshus. 

Hög 

Frank et 
al. (2008) 
Sverige 

Att beskriva patienters 
olika kvalitativa 
uppfattningar om sitt 
deltagande i vården på 
akutmottagningen. 

Kvaliativ 9/ Inget bortfall Fenomenografi 
med 
epistemologisk 
livsvärldsansats 
Intervjuer 
Fenomenografisk 
analys 

Patienterna kände ett 
bekräftelsebehov de 
kämpade för att bli 
involverad i sin egen 
vård samt satte ett högt 
värde på att bli 
respekterad och lyssnad 
på. 

Hög 

Göransson 
& von 
Rosen 
(2009) 
Sverige 

Att identifiera 
patienters erfarenheter 
av bemötande vid 
triagering på en 
svensk 
akutmottagning. 

Kvantitativ 
 

146 
/ 19 

Deskriptiv 
tvärsnittstudie 
Observationer & 
frågeformulär 
Deskriptiv analys 
 

Patienterna var belåtna i 
allmänhet med 
bemötandet men var 
mindre belåtna med 
information om 
förväntad väntetid. Den 
förväntade väntetiden 
hade mer betydelse än 
den reella väntetiden för 
patienterna. 
 
 
 
 

Hög 



 

 

Kihlgren 
et al. 
 (2004) 
Sverige 
 
 
 

Att beskriva äldre  
patienter >75 år och 
dess anhörigas 
upplevelser vid deras 
besök på 
akutmottagningen. 

Kvaliativ 
 

20/Inget bortfall Grounded theory 
Observationer & 
intervjuer. 
Grounded theory 

Patienterna upplevde 
väntan obehaglig och 
oviss och utanför deras 
kontroll. En av de 
viktigaste faktorerna för 
patienterna var att bli 
sedd och hörd. 

Hög 

Muntli.et 
al. (2006) 
Sverige 

Att identifiera 
patienternas 
uppfattning av 
vårdkvaliten samt 
identifiera 
förbättringsområden. 

Kvantitativ 
 
 

200/ Inget bortfall Deskriptiv, 
prospektiv, 
enkätundersökning. 
Frågeformulär 
KUPPIT 

Patienterna var överlag 
belåtna med 
vårdkvaliten, framförallt 
med den  
personcentrerade 
vården. Många 
förbättringar var 
kopplade till 
sjuksköterskans 
omvårdnadsbeteende 
samt miljön. 

Hög 

Möller et 
al.  
(2010) 
Sverige 

Att beskriva patienters 
uppfattning om 
bemötandet i triaget 
på en akutmottagning 

Kvalitativ 
 

20/Inget bortfall Deskriptiv 
fenomenografi 
Intervjuer 
Fenomenografisk 
analys 

Bra bemötande och 
holistisk människosyn 
hade stor betydelse för 
patienten. Förbättrad 
information om väntetid 
och bra miljö 
förbättrade belåtenheten 
hos patienterna. Mycket 
av missnöjet var kopplat 
till ovisshet och rädslor  
under besöket. 
 
 

Hög 



 

 

Olofsson 
et al. 
(2012) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Att utforska och 
beskriva upplevelsen 
hos en grupp äldre 
kroniskt sjuka 
patienter under deras 
besök på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ 
 

14 Deskriptiv, 
induktiv 
fenomenologi med 
livsvärldsansats 
Intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 
 

Patienterna upplevde att 
de blev nonchalerade 
och förbisedd under 
väntetiden men 
upplevde 
triagesköterskan och 
triageringen mer positivt 
där bekräftelsen av 
patienten hade stor 
betydelse. 

Hög 

Pytel et al. 
(2009) 
USA 

Att undersöka 
patienters/besökares 
och sjuksköterskors 
uppfattning om 
kommunikationsbehov 
samt om dessa 
uppfattningar 
överenstämmer. 

Kvantitativ 
 
 

53 patienter/Inget 
bortfall.  
70 besökare/Inget 
bortfall. 
73 sjuksköterskor/9.  

Deskriptiv, 
prospektiv 
enkätundersökning 
Frågeformulär 
Deskriptiv statistik 
Chi- square 
SAS 

Sjuksköterskor och 
patienters uppfattningar 
om behovet av 
kommunikation 
överenstämmer bra. 
Information angående 
prover och behandlingar 
ansågs viktigast av båda 
grupperna. Däremot så 
upplevde patienterna att 
den förväntade 
kommunikationen inte 
motsvarade den 
erhållna. 
Sjuksköterskornas 
uppfattning av vad som 
var viktigt i 
kommunikation 
efterlevdes inte alltid. 
 
 

Medel 



 

 

Toma et 
al. 
(2009) 
USA 
 

 

 

 

 

 

Att mäta effekten av 
att möta patienternas 
förväntningar på 
behandlingar och 
diagnos och hur detta 
påverkar deras 
belåtenhet. 

Kvatitativ 
 
 

504/317 Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
Frågeformulär 
Bivariat analys 
Poisson regression 

Patienternas belåtenhet 
hade starkast samband 
med vårdpersonalens 
interpersonella 
egenskaper snarare än 
deras förväntningar på 
behandling och 
diagnostisering.Patienter 
som fick information 
om väntetider, diagnos 
etc var mer belåtna med 
sitt besök på 
akutmottagningen. 

Hög 

Wiman & 
Wikblad 
(2004) 
Sverige 

Att belysa mötet 
mellan patienter och 
traumasjuksköterskor 
samt att undersöka om 
Halldorsdottirs 
omvårdnadsteori kan 
appliceras inom 
akutsjukvården. 

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor/Inget 
bortfall  
 

Observationstudie 
Videoinspelning & 
frågeformulär 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskans 
kommunikation var 
bristfällig. 
Instrumentellt beteende 
var vanligt 
förekommande i 
traumarummet och 
verkade vara av högst 
prioritet för 
sjuksköterskorna. Fler 
aspekter av dålig 
omvårdnad uppvisades 
än bra omvårdnad.  
 
 
 
 

Medel 
 



 

 

Wiman et 
al. (2006) 
Sverige 

Att utforska 
traumapatienters 
uppfattningar om 
traumateamets 
bemötande. 

Kvaliativ 
 

23 Induktiv 
fenomenografi 
Intervjuer 
Innehållsanalys 

Kommunikationen hade 
stor betydelse under 
hela vårdprocessen. 
Bemötandet i 
traumarummet 
upplevdes olika utifrån 
patienters omfattning på 
skadorna. Studien 
belyser konsekvenserna 
av engegemang och 
oengegemang. 

Hög 



 

 

 



 

 

 

 


