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ABSTRAKT 

Bakgrund: Akutmottagningen är navet i svensk hälso- och sjukvård. Undersökningar som 

gjorts på akutmottagningens patienter visade att klagomålen på bemötandet och dess olika 

delar ständigt ökar. Vårdpersonalens bemötande är centralt i det patientcentrerade 

förhållningssätt vården ska utformas ifrån. Om inte akutmottagningen lever upp till dess 

funktion kan detta försämra medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters upplevelse av bemötande på 

en akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt användes som metod och de artiklar som 

ingick i litteraturöversikten genomgick en kvalitetsgranskning för att passa syftet. Resultat: 

Vårdpersonalens kommunikation var ett genomgående tema i hela bemötandet. Denna var 

kärnan i patienternas upplevelse av bemötandets olika delar och påverkade hur patienterna 

upplevde vårdtiden på akutmottagningen. Diskussion: I och med den tidsbrist som idag 

upplevs inom hälso- och sjukvård är det viktigare än någonsin att utforma vården utifrån de 

grundteorier som utgår från den patientcentrerade relationen mellan patient och 

vårdpersonal. Slutsats: Vårdpersonalens kommunikation är en förutsättning för positiva 

patientupplevelser. En ökad förståelse och medvetenhet hos vårdpersonal kring det 

patientcentrerade arbetssättet samt hur det ska tillämpas, kan leda till ett förbättrat 

bemötande där patienterna blir bekräftade och detta skapar trygghet, tillit och delaktighet.  

 

Nyckelord: Akutmottagning, Bemötande, Delaktighet, Kommunikation, Patientcentrerad 

vård. 
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För många patienter ger akutmottagningen en första inblick i dagens sjukvård. Denna 

upplevelse kan komma att prägla deras fortsatta uppfattning kring sjukhusvistelsen. På en 

akutmottagning är patienterna i en utsatt situation då de oftast kommer med ett eller flera 

symtom och förväntar sig ett professionellt bemötande och snabb bedömning och vård.  

 

Bakgrund  

Akutmottagningen 

Dagens akutmottagningar kännetecknas av en medicin-teknisk karaktär som kan möta 

behoven av många specialistbehandlingar inom hälso- och sjukvård (Kihlgren, Nilsson, & 

Sørlie, 2005). Akutmottagningen är sjukvårdens mittpunkt, om akutmottagningen inte lever 

upp till den funktion som förväntas kan detta sänka medborgarnas förtroende för hälso-och 

sjukvården i sin helhet. Akutmottagningen tar emot patienter med olika skador och 

sjukdomar, vissa av allvarligare karaktär så som livshotande tillstånd, och andra med 

lindrigare symtom som ej behöver direkt behandling (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2010). Studier kring patienters förväntningar innan de kom till 

akutmottagningen visade att sjukvårdspersonalen förväntades lyssna på patienternas 

bekymmer, inge trygghet och tillgodose behovet av frekventa uppdateringar om hälsoläget. 

De ville också få reda på eventuella undersökningar samt svar på dessa och vilka förseningar 

de kunde förvänta sig. Patienter som kontaktade akutmottagningen förväntade sig en snabb 

diagnos och därefter omedelbar behandling (Watt, Wertzler, & Brannan, 2005).  

 

För att bedöma patienternas medicinska vårdbehov använder sjukhusen olika 

sorteringsmodeller, vilka patienter behöver omedelbar vård och vilka kan vänta, detta kallas 

för Triage (SBU, 2010). Triagesjuksköterskans bedömning av patienterna sker genom 

observation, specifika frågor kring patienten upplevda symtom och patientens behov av 

vård. På akutmottagningen kan behandlingsordningen mellan patienter förändras snabbt. 

Nya patienter som kommer in kan ändra den tidigare prioriteringsordningen utifrån aktuellt 

vårdbehov (Kihlgren et al., 2005).   

Till följd av triageringen uppstår väntetider, då patienterna inte har någon helhetsbild av 

verksamheten utan endast ser sina symtom, kan detta skapa irritation hos den enskilde när 

andra patienter får snabbare vård. Det är därför av stor vikt att patienterna får ett bra 

bemötande med information av vårdpersonalen (Wikström, 2012, s.20-24).  
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Omvårdnad 

Vetenskap kring omvårdnad lyfter ofta fram att varje patient är unik. Därför ska varje 

patient bemötas individuellt med ett holistiskt synsätt där varje del av människan 

uppmärksammas. Sjuksköterskan ska i mötet med patienten ägna hela sin närvaro till att 

bemöta patienten och förmedla hopp samt hjälpa patienten att ta sig igenom olika svåra 

situationer (Willman, 2009, s.34-35). Bemötande är ett centralt begrepp inom vården som 

innefattar många olika delar. Det handlar om hur sjuksköterskan ser på människan som 

individ och agerar i mottagandet av patienten. Hur denne, på ett vänligt och hjälpsamt sätt, 

visar respekt och bekräftar patienten, utstrålar värme och engagemang samt vilket tonfall 

och kroppsspråk som används. Det innefattar också hur sjuksköterskan delger patienten 

information och besked om sin vård (Fossum, 2013, s.30-33).  Omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee beskriver vidare att sjuksköterskans förmåga att känna sympati samt se varje unik 

individ med stor värdighet är något grundläggande för skapandet av en vårdrelation med 

patienten. Att känna sympati är en förutsättning för medkänsla till patienten. Att kunna se 

varje patient som en unik individ medverkar till att ha ett icke-dömande förhållningssätt och 

förmåga att känna omtanke till andra. Hon beskriver också att målet med omvårdnad är att 

ge patienten verktyg för att hantera sjukdom och lidande samt ge den aktuella upplevelsen 

en mening. Travelbee menar att sjuksköterskans kommunikation är en förutsättning för att 

uppnå mellanmänskliga relationer inom vården (Travelbee, 1972, s.93-162).  

Patientcentrerad vård innebär att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och ser hela 

personen och visar respekt för dennes värderingar, tankar och upplevelser. Målet för 

patientcentrerad vård är att skapa en vårdande relation mellan patient och sjuksköterska. 

Detta uppnås då sjuksköterskan, genom aktiv kommunikation, informerar och utbildar 

patienten så att denne kan bli delaktig i sin egen vård och använda inre verktyg för att 

hantera sin egen sjukdom (Pelletier & Stichler, 2014). Vårdhandboken beskriver att 

litteraturen och sjukvården använder begreppet patientcentrerad vård. Denna bygger på att 

vården ska utformas i samförstånd med personen med ohälsa och där målet är att skapa en 

vårdrelation som bygger på gemensamt deltagande mellan patient och vårdpersonal. Därför 

kan begreppet patientcentrerad vård likställas med personcentrerad vård (Hörnsten, 2013).  

Lagar kring hälso- och sjukvård belyser också vikten av att skapa en god relation till 

patienten. Vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, den ska bygga på 

patienters självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patient och 

sjukvårdspersonal (HSL, 1982: 763, 2b §). Patienterna ska enligt 1 § i 3 kap. i den nya 

Patientlagen (2014: 821) få information om sitt tillstånd, de metoder som finns för 
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undersökning, vård och behandling samt vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig 

att få vård. Trots att personal inom akutsjukvård ofta tvingas ta snabba beslut är det av stor 

vikt att besluten tas utifrån patientens situation. I de fall det är möjligt ska vården utformas 

med respekt för patientens självbestämmande och integritet. För att denna delaktighet skall 

vara möjlig krävs det att vårdpersonalen aktivt kommunicerar med patient och anhöriga 

under hela vårdkedjan (Wikström, 2012, s. 16-18).  

 

Kommunikation & vårdrelation 

Kommunikation innebär informationsöverföring mellan människor. Detta är en aktivitet 

människor skapar, samt använder, för att ge eller ta emot information. Kommunikationens 

betydelse inom vården belyses allt oftare. Detta ska ses som ett viktigt redskap för att 

vårdgivare och vårdtagare ska kunna utbyta viktigt information mellan varandra och skapar 

effektiva möten (Fossum, 2013, s.25). Kommunikation inom vården kan ses som en process 

inriktad på att skapa förståelse. För sjuksköterskor är kommunikationen centralt i 

bemötandet. Att patienten blir det centrala i mötet är något grundläggande för att skapa en 

vårdrelation med god omvårdnad (Baggens & Sandén, 2009, s.203). Vårdrelationen mellan 

patient och sjuksköterska skapas då patienten tillåts vara delaktig i sin egen vård. Den 

bygger på sjuksköterskans respekt för patienten som person istället för objekt. En 

vårdrelation kan både vara bekräftande och utelämnande. När en patient upplever sig 

utelämnad kan den känna en nonchalans från vårdpersonalen. Sjuksköterskan kan då 

upplevas som känslolös och patienten upplever sig bortprioriterad i brist på tid (Snellman, 

2009, s.380-381).  

 

Studier på akutmottagningspatienter visade att de förväntade sig att vårdpersonalen skulle 

kommunicera och förklara vad de gjorde under behandlingarna samt varför detta var 

nödvändigt. De ville också få förklarat vad problemet var samt vad de kunde förvänta sig 

under sin vårdtid på akutmottagningen. Patienterna förväntade sig att denna information 

skulle förmedlas på ett personligt sätt med ett enkelt språk (Cooke, Watt, Wertzler, & Quan, 

2006).  

 

Hösten 2012 genomförde Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2012) en nationell 

undersökning på patienters uppfattning om vården. Enkäterna som användes besvarades av 

54 000 patienter som besökte landets sjukhus under oktober månad. Resultaten av dessa 

visade att patienter som behandlats på akutmottagningar i många fall var nöjda med den 
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vård de fått, dock pekades delaktighet och information ut som förbättringsområden. 

Socialstyrelsen (2013) visade också i sin rapport att de långa väntetiderna som tidigare 

funnits inom allmän hälso- och sjukvård nu också återfinns inom de sjukhusbundna 

akutmottagningarna. Den höga belastning som nu är på landets akutmottagningar kan öka 

risken för ett dåligt omhändertagande med långa väntetider som kan resultera i en minskad 

tillfredställelse med vården. Av de klagomål som under 2013 inkom till patientnämnden i 

Stockholms läns landsting berörde en majoritet akutsjukhusens verksamheter. Av dessa 

klagomål handlade nästan en femtedel om bristande kommunikation. Denna siffra var 

samtidigt en ökning med sju procent från 2012 (Patientnämnden Stockholms läns landsting, 

2013). Liknande resultat gick att hitta i studier från Storbritannien där en stor del av 

patientklagomålen, efter att ha behandlats på akutmottagningar, rörde vårdpersonalens 

kommunikation och bemötande samt väntetider (Bongale & Young, 2013).  

 

Patienter som söker sig till akutmottagningen är i en utsatt situation, allt fler klagomål inom 

vården inriktar sig på olika delar av bemötandet. Det är därför viktigt att belysa patientens 

upplevelse av bemötandet på en akutmottagning för att bättre kunna leva upp till de 

förväntningar som ställs på vården, utan att samtidigt göra avkall på medicinska 

prioriteringar. 

 

 

 

 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vuxna patienters upplevelser av bemötande 

på en akutmottagning. 

 

Metod  
 

Design  

En litteraturöversikt användes som design för arbetet. Litteraturöversiktens främsta funktion 

är att ge ett samlat resultat av forskningen inom ett visst kunskapsområde. Det innebär att 
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författarna skapar en överskådlig bild av områdets befintliga forskning, vilka metoder som 

använts samt vilka teorier tidigare forskning baseras på genom att bearbeta och analysera 

befintliga texter. Den litteraturöversikt som görs på kandidatnivå är inte lika systematiska 

som systematiska litteraturstudier då analysförfarandet skiljer sig mellan dessa (Friberg, 

2012, s. 133-136).  

 

Litteratursökning  

Uppsatsen grundar sig i artikelsökningar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO efter 

aktuell omvårdnadsforskning inom valt ämnesområde. Den inledande artikelsökningen 

gjordes i PubMed och Cinahl för att ge en översikt av tidigare forskning inom studiens 

område samt skapa en grund för arbetet. Under den första sökningen användes olika 

söktermer och kombinationer i syfte att skapa en bild av hur informationen skulle insamlas. 

Sökningar i den inledande artikelsökning behövde inte utformas med samma uppbyggnad 

som den slutgiltiga artikelsökningen då dessa var mer experimentella för att ge en överblick 

(Östlundh, 2012, s.59). Efter den inledande artikelsökningen valdes lämpliga sökord för att 

svara på studiens syfte. Dessa valdes genom att matcha de nyckelord som hittades med olika 

kategorier i Svensk MeSH. Sökningarna i PubMed gjordes med MeSH-termerna Emergency 

Service, Patient Satisfaction, Emergency Nursing och Professional-patient relations. För 

sökningarna i Cinahl användes Major Headnings som Emergency Service, Patient Satisfaction, 

Emergency nursing, Emergency care samt fritextordet Patient Experience. Efter att ha bearbetat 

sökresultaten i ovanstående databaser, gjordes ytterligare en sökning i PsycINFO med 

tidigare använda sökord för att bredda artikelsökningen ytterligare. En manuell sökning 

gjordes utifrån referenslistan på en tidigare granskad artikel som resulterade i en artikel till 

resultatet. Limits användes i sökningarna för att sortera bort artiklar som inte tillhörde 

ämnesområdet, se Tabell 2. Efter varje sökning gjordes ett systematiskt urval genom att först 

läsa titlarna, dess abstrakt och därefter valdes de som verkade svara på studiens syfte. 

Därefter lästes hela artiklarna och de som var lämpliga att inkludera i studien granskades 

därefter enligt två granskningsmallar, Forsberg & Wengström (2003) samt SBU (2012), för 

kvantitativa och kvalitativa studier. Denna granskning gjordes för att fastställa att artiklarna 

hade en vetenskaplig utformning, kvaliteten på artiklarna samt huruvida de skulle 

inkluderas eller exkluderas i uppsatsen (Friberg, 2012, s.138).  Inklusionskriterierna var att 

artiklarna i arbetet skulle handla om patienters upplevelser, vara publicerade inom tio år, ha 

deltagare äldre än 18 år, vara peer reviewed, vara genomförda på en akutmottagning samt 

vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var studier gjorda på barn och tonåringar 
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under 18 år och artiklar skrivna på andra språk än engelska. Efter granskning resulterade 

litteratursökningen i 16 artiklar till resultatet, elva stycken kvalitativa samt fem stycken 

kvantitativa. 

 

Dataanalys  

Analysen gjordes systematiskt utifrån Friberg (2012, s.140-143) genom att söka efter likheter 

och skillnader i texten. Först lästes artiklarna upprepade gånger för att förstå dessa samt få 

en helhetsbild av resultaten. Därefter plockades meningsenheter ut ur artiklarna och 

sammanställdes för att skapa teman och subteman utifrån artiklarnas sammanställda 

resultat. Det tema som växte fram under analysen var Kommunikationens betydelse för 

patienten, då kommunikation var ett återkommande begrepp under analysen av artiklarna. 

Subteman var Upplevelsen av möten i en okänd miljö, Behov av information och kunskap, 

Behov av bekräftelse, Behov av trygghet och tillit samt Vägen till delaktighet.   

 

Tabell 1 

Kommunikationens betydelse för patienten 

Upplevelsen av 

möten i en okänd 

miljö 

Behov av 

information och 

kunskap 

Behov av 

bekräftelse 

Behov av trygghet 

och tillit 

Vägen till 

delaktighet 

 

 

Etiska överväganden  

De etiska övervägandena var att noggrant kontrollera att artiklarna som inkluderades i 

studien hade etiskt godkännande samt informerat samtycke. Den egna förförståelse 

hanterades under urval och analys och all data som svarade på litteraturöversiktens syfte, 

positivt som negativt, inkluderades utan att presentera egna värderingar. Det exkluderades 

inte några artiklar som hade ett avvikande resultat och studier på flera olika patientgrupper, 

så som traumapatienter och icke-akuta patienter, inkluderades för att få en bredare 

beskrivning av området och inte utelämna någon patients upplevelse.  

 

 
Tabell 2 

Databas  

 

Sökord  Limits  Antal 

träffar  

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed  

141219 

 

”Emergency Service” [MeSH] 

AND ”Patient satisfaction” 

[MeSH] AND ”Emergency 

nursing” [MeSH] 

Adults +19 

years, 

10 years   

109 19 12 7 

Cinahl 

141219 

”Emergency Service”  

AND ”Patient satisfaction”  

All adults  92 4 2 2 
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AND ”Emergency nursing”  

 

Cinahl 

150112 

”Emergency care”AND 

”Patient satisfaction” AND 

”Emergency nursing”  

All adults, 10 

years 

122 6 2 1 

Cinahl 

150112 

”Patient experience” AND 

“Emergency service” 

All adults, 10 

years 

213 11 6 3 

PsycINFO 

150130 

”Emergency Service”  

AND ”Patient experience”  

AND ”Emergency nursing”  

 

All adults  

10 years 

85 6 2 1 

Pubmed  

150202 

”Emergency Service” [MeSH] 

AND ”Patient satisfaction” 

[MeSH]AND ”Professional-

patient relations” [MeSH] 

Adults +19 

years, 

10 years   

108 4 2 1 

Urval 1 – efter läst titel & abstrakt, Urval 2 – efter att ha läst hela artikeln, Urval 3 – efter granskning  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resultat  
 

Kommunikationens betydelse för patienten 

Upplevelsen av bemötandet på en akutmottagning kan skilja sig från person till person. 

Trots detta finns det återkommande upplevelser i resultaten som denna studie grundar sig 

på. Resultatet presenteras med ett övergripande tema och fem subteman. Kommunikation 

var ett gemensamt inslag i alla subteman, där varje av dessa belyser kommunikationen som 

kärnan i patientens positiva eller negativa upplevelser av bemötandet. Subtemana följer alla 

samma tema och visar patientens behov av olika delar i ett gott bemötande, samt hur dessa 

påverkade patientens upplevelse av sin vård på akutmottagningen.  

 

Upplevelsen av möten i en okänd miljö 

Vårdpersonalens arbete på akutmottagningen kunde i många patienters ögon ses som ett 

löpande band (Nyström, Nyden & Petersson, 2003). Flertalet studier visade att patienterna 

som kom till akutmottagningen, i det första mötet, kände en osäkerhet för den främmande 

kultur de mötte (Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, 2012; Olthuis, Prins, Van de Pas, Bierens & 

Baart, 2014; Nyström et al., 2003). Patienterna möttes av en mängd olika intryck och 

upplevdes vara i ett sammanhang som för dem var främmande samt präglat av okända 
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regler (Elmqvist et al., 2012). Det framkom i två andra studier att patienterna på 

akutmottagningen försökte lägga samman alla olika intryck för att förstå situationen och 

kunna förbereda sig för undersökningar och behandling (Olthuis et al., 2014; Nyström et al., 

2003).  Patienterna som kom till akutmottagningen upplevde att de var tvungna att anpassa 

sig till en rådande kultur där inget upplevdes som självklart (Elmqvist et al., 2012; Olthuis et 

al., 2014).  Elmqvist et al. (2012) visade hur patienterna upplevde att kulturens okända regler 

var något vårdpersonalen inte kommunicerade och detta gjorde att patienternas syn på 

vården kunde komma att skilja sig från vårdpersonalens. Vidare beskrev Olthuis et al. (2014) 

att patienternas största oro vid ankomst till akutmottagningen var förknippat med att 

försöka tänka på samma sätt som vårdpersonalen och frågan vad som skulle ske härnäst.   

 

 

 

Behov av information och kunskap  

Studier gjorda på traumapatienter (Wiman, Wikblad, & Idvall, 2007) beskrev hur de 

upplevde att vårdpersonalen använde olika kommunikationssätt. Formell kommunikation 

upplevdes vara något som användes vid bedömning av det medicinska tillståndet och denna 

förknippades främst med läkarens information kring det medicinska läget men användes 

också av sjuksköterskorna. Informell kommunikation upplevdes främst användas av 

sjuksköterskor och syftet med denna var inte inriktat specifikt på behandling utan var mer 

mellanmänsklig i förhållande till den formella. Patienterna upplevde kombinationen av 

dessa kommunikationssätt som behagligt. Vidare beskrev O´Brien och Fothergill-

Bourbonnais (2004) hur traumapatienterna upplevde att vårdteamet gjorde sitt bästa för att 

förmedla vad som skedde runtomkring dem. Denna information ingav en känsla hos 

patienterna att vårdteamet tog deras skador på stort allvar. 

 

Studier gjorda på icke-akuta patienter visade att de upplevde brister i kommunikation och 

information om vad som skulle hända efter triageringen och var kopplat till frågor om 

väntetider (Cypress, 2014; Dahlen et al., 2012; Nyström et al., 2003; Olofsson, Carlström & 

Bäck-Pettersson, 2012). Olofsson et al. (2012) visade hur patienterna upplevde besvikelse då 

vårdpersonalen inte gav några tydliga besked. Den bristande informationen kring väntetider 

gjorde också att patienterna upplevde oförståelse i varför andra nyinkomna patienter 

prioriterades före dem. Nyström et al. (2003) visade att ett sätt för patienterna att hantera den 
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ovisshet som uppstod var att anta en vänlig och lugn attityd med förståelse för att visa att de 

accepterade den rådande situationen. 

 

I en kvantitativ studie upplevde en femtedel av patienterna att sjuksköterskorna inte visade 

något intresse för hela patienten och dess livssituation eller att de inte fick någon information 

om läget eller vem patientens behandlande läkare var. Andra patienter upplevde dessutom 

att de inte fick information om väntetiderna eller varför de var tvungna att vänta på 

behandling eller undersökning (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). 

 

 

 

 

Behov av bekräftelse  

Att inte bli uppmärksammad och tagen seriöst var något som skapade oro hos patienterna 

(Dahlen, Westin, & Adolfsson, 2012; Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Olthuis et al., 2014; 

Wellstood, Wilson & Eyles, 2005). Patienterna upplevde besvikelse av vårdpersonalens 

bristande förmåga att bekräfta och lyssna (Olofsson et al., 2012).  

I flertalet studier framkom det att patienterna på akutmottagningen upplevde sig bli sedda 

som objekt av vårdpersonalen (Elmqvist et al., 2012; Frank et al., 2009; Kihlgren, Nilsson, 

Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Nyström et al., 2003). När vårdpersonalen arbetade med 

fokus på den biologiska kroppen upplevde patienterna känslan av att vara i fokus men att de 

samtidigt kände sig osynliga (Elmqvist et al., 2012; Frank et al., 2009). Detta upplevdes i 

samma ögonblick som en trygghet då de kände att deras kroppar skulle få den bästa möjliga 

medicinska vård samtidigt som de upplevde en osäkerhet i frågan om deras tankar och 

känslor skulle komma att bli bekräftade. Trots vårdpersonalens stora intresse för deras 

kroppar och fysiska hälsa, kände sig patienterna övergivna och fråntagna sin egen frihet i 

mötet (Elmqvist et al., 2012). Patienterna hade många obesvarade frågor och situationen 

runtomkring dem gjorde att de inte upplevde möjligheten att ventilera dessa med någon 

(Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2012a). Detta var något som också visades i kvantitativa 

studier (McCarthy, Ellison, Venkatesh, Engel, Cameron, Makoul & Adams, 2013) där 

patienternas negativa upplevelser handlade om att vårdteamet inte uppmuntrade 

patienterna att ställa frågor eller visade intresse för deras egna tankar och känslor kring sin 

egen hälsostatus. Olthuis et al. (2014) och Dahlen et al. (2012) beskrev hur patienterna 

upplevde att de var tvungna att minimera risken för missförstånd från vårdpersonalen 
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genom att beskriva sina symtom extremt noggrant. För detta, beskrev Olthuis et al. (2014), att 

patienterna upplevde att de behövde en viss expertis eller kunskap. Vissa symtom som de 

beskrev, kunde medicinskt ses som obetydliga, men var ett sätt för patienterna att visa att 

deras kunskap betydde något. 

 

I en kvantitativ studie upplevde patienterna på akutmottagningen att det behövdes 

förbättringar där vårdpersonalens personcentrerade förhållningssätt var med som en punkt. 

En del patienter upplevde att sjuksköterskorna behövde bli bättre på att skapa kontakt med 

patienterna och att denna skulle vara förstående och empatiska samt utgå från patientens 

tankar och känslor (Muntlin et al., 2006). Patienterna upplevde att de förde en kamp under 

vårdtiden för att bli uppmärksammade som en unik individ av vårdpersonalen med respekt 

och värdighet. Patienterna kunde ibland försöka förhindra att inte bli uppmärksammade 

genom att spela över angående deras symtom för att vårdpersonalen skulle se dem (Olthuis 

et al., 2014). Ytterligare studier visade att patienterna sökte uppmärksamhet av 

vårdpersonalen för att försäkra sig om att de inte blivit bortglömda (Frank, Asp & Dahlberg, 

2009). Vissa patienter tog till mer drastiska metoder för att göra sin röst hörd. En del ökade 

ljudnivån, betedde sig otrevligt eller uppträdde agiterat för att säkerställa att de inte blivit 

förbisedda (Frank et al., 2009). Patienterna som upprepade gånger sökte kontakt med 

vårdpersonal för att framföra sin egen syn på sjukdomen, eller hur brådskande de kände att 

de behövde vård, upplevde inte att de inte alltid fick en relation med vårdpersonalen och 

detta upplevdes som en otroligt frustrerande och smärtfylld situation för patienterna 

(Elmqvist et al., 2012; Frank et. al., 2009). Några patienter som sökte kontakt med 

vårdpersonalen upplevde till och med att de bemöttes med nonchalans och i enstaka fall en 

otrevlig attityd (Olofsson et al., 2012). En kvantitativ studie (Nayeri & Aghajani, 2010) visade 

att det fanns en signifikant koppling mellan hur vårdpersonalen respekterade patienternas 

integritet och hur nöjda de var med vården. De patienter som upplevt att deras integrietet 

inte respekterats var mindre tillfredställda med hela vårdtiden.  

 

Både icke-akuta- och traumapatienter upplevde ett förändrat beteende hos vårdpersonalen 

efter att den första fysiska bedömningen var gjord (Olofsson, Carlström, & Bäck-Pettersson, 

2012; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). Traumapatienterna upplevde att de lämnades kvar 

med obesvarade frågor och kände sig övergivna och besvikna (Wiman et al., 2007). Vidare 

beskrev Olofsson et al. (2012) hur de icke-akuta patienterna upplevde att den uteblivna 

uppmärksamheten från sjuksköterskorna skapade en känsla av utanförskap. Fastän de hela 
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tiden hade sjuksköterskor runtomkring sig upplevde patienterna en ensamhet. De upplevde 

en besvikelse över att det inledningsvis snabba omhändertagandet de upplevt nu var utbytt 

mot en utdragen väntan på vidare behandling. I två studier upplevde sig patienterna efter 

triageringen som en belastning för vårdpersonalen (Dahlen et al., 2012; Olofsson et al., 2012). 

Detta som ett resultat av att patienterna upplevde att de inte fick någon uppmärksamhet 

eller tilläts uttrycka sig fullt ut (Dahlen et al., 2012). En del patienter berättade hur 

sjuksköterskorna ofta informerade om att personalen på akutmottagningen var 

underbemannad (Nyström et al., 2003). Omgivningen gjorde att patienterna upplevde en 

stress och tidsbrist som resulterade i att de kände att de inte fick möjlighet att uttrycka sina 

egna behov (Elmqvist et al., 2012; Nyström et al., 2003). I vissa fall visade sjuksköterskorna 

inte något intresse för att se eller säkerställa dessa behov (Dahlen et al., 2012; Olofsson et al., 

2012). I samband med detta upplevde patienterna att de inte behandlades med respekt och 

att deras situation inte togs på allvar, vilket ledde till att de upplevde en utsatthet (Dahlen et 

al., 2012). Vidare beskrev studier att patienterna upplevde det välkomnande när 

triagesjuksköterskan i deras första möte presenterade sig med namn och bjöd in dem till 

samtal (Cypress, 2014; Olofsson et al., 2012). Patienterna upplevde att de, när 

triagesjuksköterskan visade ett äkta intresse för dem som individ, var i fokus för hela dennes 

uppmärksamhet (Olofsson et al., 2012). Det upplevdes positivt när triagesjuksköterskan 

förde en mellanmänsklig dialog med patienterna och samtidigt förmedlade viktig 

information på ett, för patienten, förståeligt och naturligt sätt (Cypress, 2014; Kihlgren et al., 

2004; Liu, Franz, Allen, Chang, Janowiak, Mayne & White, 2010; McCarthy et al., 2013; 

Olofsson et al., 2012, Wright, Causey, Dienemann, Guiton, Coleman & Nussbaum, 2013). 

Detta gjorde att patienterna upplevde uppskattning och kände sig betydelsefulla (Olofsson et 

al., 2012). Något som också upplevdes positivt av patienterna var när sjuksköterskorna och 

läkarna under samtalen sökte ögonkontakt och aktivt lyssnade på patienternas berättelse 

(Kihlgren et al., 2004). Det som patienterna upplevde som mest tillfredställande var när de 

tilläts tala utan avbrott och då vårdpersonalen visade omtankte och omsorg samt bemötte 

dem med respekt (McCarthy et al., 2013). Under första mötet fick många patienterna tillit till 

vårdpersonalen och det upplevdes viktigt att denna kontakt och tillit bevarades under resten 

av vårdtiden (Dahlen et al., 2012). 

 

Behov av trygghet och tillit 

Traumapatienter upplevde att de olika kommunikationssätt vårdteamet använde skapade en 

känsla av tillit (Wiman et al., 2007). En ytterligare studie gjord på traumapatienter (O'Brien & 
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Fothergill-Bourbonnais, 2004) visade att de också upplevde att vårdteamet, trots det snabba 

förloppet och höga tempot, gav dem en känsla av trygghet och att bli omhändertagna på 

bästa sätt genom hur de kommunicerade. Denna känsla av trygghet var något som infann sig 

redan under den första tiden. Trygghet var något som enligt Dahlen et al. (2012) och 

Kihlgren et al. (2004) icke-akuta patienter också upplevde, då sjuksköterskan i mötet 

uppmärksammade och tillgodosåg patientens behov samt visade förståelse för patientens 

hela situation. Denna trygghet upplevde patienterna också av vetskapen om att 

vårdpersonalens medicinska kunskaper fanns nära tillhands. O´Brien och Fothergill-

Bourbonnais (2004) beskrev vidare hur traumapatienterna upplevde att vårdteamet visade 

omsorg till dem som individer och inte utifrån deras medicinska tillstånd. Denna omsorg 

visades genom hur de kommunicerade, att de alltid fanns tillhands samt använde beröring 

för att inge trygghet. Röstläget vårdteamet använde spelade en viktig roll för patienterna, 

därför att de upplevde medkänsla och ömhet från det. Det var av mindre betydelse vad den 

muntliga kommunikationen handlade om, utan röstläget visade att vårdteamet verkligen 

brydde sig om dem, som unika individer, och inte bara jobbade på rutin. Liknande 

upplevelser går också att hitta i en kvantitativ studie gjord på icke-akuta patienter (Liu et al., 

2010) som visade att vårdpersonalens icke-verbala kommunikation samt tonläge upplevdes 

viktigt av patienterna för att få tillit till vårdpersonalen. (O'Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004) beskrev vidare att beröring upplevdes som en bekräftelse på att vårdteamet brydde sig 

om traumapatienterna. Beröringen upplevdes ge den källa av energi patienterna kände de 

behövde för att klara av skadorna. Wiman et al. (2007) visade hur traumapatienter upplevde 

att när läkare och sjuksköterskor visade empati, var genuint bekymrade och brydde sig om 

patienterna, att de uppmuntrades till att vara delaktiga i sin vård. 

 

Vägen till delaktighet 

Det var enligt många studier viktigt för patienterna att de tilläts vara delaktiga i beslut om 

deras fortsatta vård och eventuella utskrivning (Cypress, 2014; Frank et al., 2009; Kihlgren et 

al., 2004). Trots detta upplevde patienterna att det var vårdpersonalen som bestämde 

villkoren för när och hur de tilläts vara delaktiga. De upplevde också att möjligheten till 

delaktighet berodde på slumpen, hur stor arbetsbelastning vårdpersonalen hade hur de 

prioriterade samt hur mycket tid de kunde erbjuda varje patient. När delaktighet skapades 

på vårdpersonalens initiativ upplevde patienterna att det var i samband med att 

vårdpersonalen gjorde medicin-tekniska undersökningar samt gav information utifrån 

patientens medicinska status (Frank et al., 2009).  
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I de fall patienterna upplevde att vårdpersonalen utförde åtgärder på rutin, upplevdes dessa 

som obehagliga och bidrog till stress hos patienterna. Brist på kommunikation resulterade i 

att patienterna upplevde oro och ångest samt en känsla av att inte kunna vara delaktiga i sin 

egen vård (Dahlen et al., 2012). I de fall åtgärder och behandlingars utförande inte 

förklarades, på ett för patienten förståeligt sätt, ledde det till minskat förtroende till 

personalen (Dahlen et al., 2012; Liu et al., 2010).  

 

Både trauma- och icke-akuta patienter upplevde att de var tvungna att överlämna sina 

kroppar till vårdpersonalen för att genomgå undersökningar. Patienterna upplevde hur de 

då inte fick möjlighet att delta och förlorade kontrollen över sina kroppar (Elmqvist et al., 

2012; O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Traumapatienterna upplevde, trots att de på 

akutmottagningen var omgivna av ett stort traumateam, känslor av ensamhet och isolering. 

Detta bidrog till att de i vissa fall upplevde att de var ensamma i att ta sig igenom 

behandlingen (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).  

 

I O'Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) studie framkom det att vårdteamet genom sin 

kommunikation aktivt gjorde traumapatienterna delaktiga i sin vård då de gav dem 

uppgifter under behandlingen, genom att till exempel be patienterna andas på ett visst sätt. 

Vidare beskrev Frank et al. (2009) att icke-akuta patienter upplevde delaktighet då 

vårdpersonalen kontinuerligt uppvisade engagemang och uppmärksamhet genom att ställa 

frågor och tillät patienterna svara på dessa utan stress. Cypress (2014) och Frank et al. (2009) 

visade att den kontinuerliga kontakten med vårdpersonalen kunde handla om såväl 

mellanmänskliga företeelser som medicinsk information. När vårdpersonalen tolkade 

patienternas kroppsspråk och utifrån det gav dem lämplig information upplevde de 

delaktighet. Frank et al. (2009) visade till sist att det var i de fall när patienterna upplevde att 

vårdpersonalen såg dem som betydelsefulla i sin egen vård som de på riktigt upplevde 

känslan av delaktighet och att aktivt kunna påverka utgången av vårdtiden.  

 

Metoddiskussion  
 

En svårighet som upplevdes under arbetets gång var att definiera ordet bemötande. Ordet 

bemötande var något som inte fanns som MeSH-term eller Major Heading, detta gjorde det 

svårt att hitta artiklar som just fokuserade på bemötandet utan fokus lades på bemötandets 

olika delar. Sökordet Patient Satisfaction var ett sökord som vid direkt översättning inte 
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svarade på vårt syfte, men under artikelsökningarna framkom det att de flesta studier som 

fokuserade på patientupplevelser använde Patient Satisfaction som nyckelord. 

Användningen av detta sökord resulterade i flest träffar med patienternas upplevelser. Då 

sökningar gjordes utan sökordet Emergency Nursing visade det sig att flertalet av artiklarna 

hade fokus på interaktionen mellan läkare och patient. Med detta motiveras valet av sökord 

då de gav artiklar med fokus på omvårdnadspersonal, även om detta kanske begränsat 

sökningarna. Sökningar gjordes med både Emergency Department och Emergency Service. 

Emergency Service valdes att användas då det gav fler relevanta träffar matchande syftet 

samtidigt som de resulterade i en del artiklar med prehospitalt fokus som fick exkluderas då 

de inte svarade litteraturöversiktens syfte. Studien inkluderar många olika ålders- och 

patientgrupper av vuxna för att ge en så bred beskrivning som möjligt. Under de inledande 

artikelsökningarna framkom det att många studier var gjorda på barn. Arbetet avgränsas till 

vuxna patienter därför att barns upplevelser skiljer sig från vuxnas och för att artiklarna ofta 

utgick från föräldrarnas perspektiv. Att inkludera barn i uppsatsen hade dock kunnat ge en 

ännu bredare beskrivning av fenomenet. En av artiklarna som kom från Iran kom upp då 

sökningen gjordes med vuxna som söklimits men hade deltagare från 15 år men med en 

majoritet av vuxna. En av de inkluderade artiklarna hade både barns och vuxnas upplevelser 

med i resultatet, detta var dock presenterat på ett sätt så att det gick urskilja vilka 

upplevelser som kom från de olika åldersgrupperna. Begränsningen av publiceringsdatum, 

inom tio år, gjordes för att säkerställa att artiklarna redovisade relevant data. Dock 

inkluderades en elva år gammal studie då den i bakgrunden beskrev kontexten för studien 

och denna stämde överens med de nya artiklarnas samt svarade tydligt på studiens syfte.  

Granskningen av artiklarna gjordes selektivt, vissa av artiklarna hade en bra vetenskaplig 

utformning och hög kvalitet men exkluderades då de redovisade resultatet på ett sätt som till 

fullo inte överensstämde med studiens syfte. Tre artiklar valdes bort vid granskning och två 

av dessa var på grund av bristande vetenskaplig kvalitet. Analys gjordes tillsammans för att 

få en helhetsbild och djupare förståelse av vad artiklarnas resultat handlade om. Ett problem 

som upplevdes var att många delar i upplevelsen av bemötandet gick in i varandra, detta 

gjorde att det fick göras regelbundna avvägningar om hur resultatet skulle utformas.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vuxna patienters upplevelse av bemötande 

på en akutmottagning. I bakgrunden beskrivs Joyce Travelbees omvårdnadsteori som 

inriktar sig på mellanmänskliga vårdrelationer, där kommunikationen är grundläggande i 

alla delar. Med tanke på den tidsbrist som upplevs inom dagens sjukvård är det viktigare än 

någonsin att återknyta till omvårdnadens grundteorier som utgår från relationen mellan 

patient och vårdpersonal, eller rättare sagt relationen mellan två människor. I resultatet 

framkom det i flertalet studier hur patienterna på akutmottagningen upplevde att de blev 

sedda som objekt eller att de inte blev uppmärksammade eller bekräftade av 

vårdpersonalen. Alla människor är i behov av bekräftelse och uppmärksamhet, särskilt 

viktigt är detta i en så utsatt och otrygg situation som att vara patient på en akutmottagning, 

med många frågor och tankar kring sitt tillstånd. Det är därför av stor vikt att 

vårdpersonalen ser varje patient som en unik individ med känslor och tankar och inte som 

en del i ett vårdande kontext som endast går ut på att bota sjukdom och ohälsa. Det är viktigt 

att vårdpersonalen från första stund etablerar en relation med patienten, trots de många 

undersökningar som ska göras under kort tid, för att ge patienten en känsla av trygghet och 

tillit. Halldorsdottir (2008) visade att vårdrelationen var grundläggande i hur patienten 

upplevde vårdpersonalens omsorg till dem. I de fall vårdrelationen övergick till att vara 

livsstärkande stimulerade detta patienten att ta kontroll över situationen och påverkade hur 

de upplevde sin hälsa och välmående.  

 

Fokuserar vårdpersonalen enbart på patientens symtom och sjukdom finns det en risk att 

mötena enbart får ett medicinskt syfte, och inte ett patientcentrerat möte mellan två 

människor som utbyter känslor, tankar och erfarenheter. Halldorsdottir (2008) visade 

fortsättningsvis att vårdrelationen ej kunde skapas om inte båda parterna bekräftade 

varandra. Ett viktigt steg i skapandet av den vårdande relationen var att sudda ut den 

rutinmässiga bilden av patient och sjuksköterska. För detta krävdes att sjuksköterskan 

öppnade upp sig och visade sin personlighet samtidigt som denne uppmärksammade 

patienten som en unik individ. Den objektifieringen patienterna i resultatet upplevde visar 

på när vårdpersonalen inte lyckades uppmärksamma individen bakom symtomen. Då en 

akutmottagning på många sätt skiljer sig från andra vårdenheter kan, kombinationen av att 

se patienten som en unik person samtidigt som objekt för medicinsk vård, vara en 

nödvändighet för att säkerställa hög patientsäkerhet och bör därför inte ses som något 

negativt i de fall vårdpersonalen ser båda sidor. Både personens tankar och upplevelser 
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tillsammans med de medicinska symtomen måste uppmärksammas för att säkerställa en så 

bra vård för patienten som möjligt. Detta kan vara en ständig utmaning för vårdpersonalen 

att hantera. Detta framkom också i en studie baserad på vårdpersonalens upplevelser, att de 

upplevde svårigheter i att uppmärksamma patientens vitala symtom samtidigt som de skulle 

se personen och dess individuella behov. Orsaken till detta upplevde sjuksköterskorna vara 

de många andra arbetsuppgifter de skulle hinna med på mottagningen (Andersson, 

Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). 

 

En återkommande upplevelse hos både icke akuta- och traumapatienter var att de upplevde 

ett förändrat bemötande hos vårdpersonalen efter den initiala triageringen eller 

traumaomhändertagandet. Trots att det är två helt skilda patientgrupper där 

omhändertagandet sker på olika sätt, delar dessa samma upplevelse av vårdpersonalens 

förändrade bemötande. Orsaken till detta kan vara den inställning sjuksköterskorna har till 

patienterna på akutmottagningen och hur de ser på arbetet med olika patientgrupper där de 

har störst intresse på att vårda akuta patienter.  Två studier beskrev att sjuksköterskorna 

framförde synen att de inte kunde ägna de icke-akuta patienterna för mycket tid då de 

snabbt kunde behövas i andra akuta situationer (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012b; 

Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). Vidare visade Nyström et al. (2003) att 

sjuksköterskornas intresse inte låg på att bemöta patienternas psykosociala problem utan 

deras fokus var främst inriktat på behandling och undersökning av högt prioriterade 

patienter där akutmedicinska samt livsuppehållande åtgärder behövdes.  

 

Patientdelaktighet är något sjukvården enligt lag och riktlinjer ska sträva efter, samtidigt 

som flertalet studier i vårt resultat visade hur patienterna upplevde det viktigt att de tilläts 

vara delaktiga i sin egen vård. Trots detta upplevde patienterna brister i vårdpersonalens 

bemötande och kommunikation som inte gjorde det möjligt för dem att vara delaktiga.  

En förutsättning för patientdelaktighet är att båda parter uppmärksammar varandra och 

skapar en dialog. En utgångspunkt för detta var enligt Frank, Asp och Dahlberg (2009) att 

vårdpersonalen i mötet såg förbi de symtom som uppmanade patienten att söka vård och 

istället såg personen bakom. Resultatet visade hur patienterna upplevde att de behövde 

fånga vårdpersonalens uppmärksamhet genom att beskriva sina symtom och känslor samt 

att de för detta behövde en viss kunskap. Delaktighet kan utifrån detta ses som ett 

gemensamt engagemang från både patient och vårdpersonal där båda parterna måste bidra 

för att nå en gemensam förståelse. Ansvaret för delaktighet ligger således också hos 
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patienterna, trots att det är sjuksköterskan som besitter verktygen för att möjliggöra detta. 

Information som ges, på ett för patienten förståeligt sätt, är ett av dessa verktyg som också 

framkom i Frank et al. (2009). De visade att informationen var ett sätt för vårdpersonalen att 

bjuda in patienten till delaktighet, och att denna låg till grund för att patienten kunde vara 

aktiv och bidra med sin roll i delaktigheten, genom att ställa frågor och uttrycka sina 

önskningar.  

 

Samtidigt som sjuksköterskan i bemötandet behöver vara medveten om sin egen icke-

verbala kommunikation, i form av ansiktsuttryck och kroppshållning, måste denne vara 

uppmärksam på patientens olika sätt att uttrycka sig, då de kan ge uttryck för mer än vad de 

verbalt förmedlar. Frank et al. (2009) visade att patientdelaktighet enligt vårdpersonalen 

skapades då de tolkade helheten i det patienterna uttryckte och att den aktiva informationen 

patienterna bidrog med gavs uttryck på flera olika sätt.  

Att akutmottagningen upplevdes som en okänd kultur var något återkommande i studiens 

resultat samt den upplevda bristen av information och kommunikation kring väntetider. 

Patienterna upplevde att de inte visste vilka regler som gällde för sammanhanget och att de 

trots detta var tvungna att försöka anpassa sig till dessa och tänka på samma sätt som 

vårdpersonalen. Detta okända kulturbegrepp och information kring väntetider är ytterligare 

en aspekt av patientdelaktigheten. För att patienterna ska kunna bli delaktiga behöver de 

information om hur flödet på akutmottagningen ser ut och hur det snabbt kan påverkas. 

Patienterna i resultatet använde olika metoder för att göra sin röst hörd, en del på ett till 

synes otrevligt sätt, för att säkerställa att de inte blev bortglömda. Detta kan vara en följd av 

att vårdpersonalen inte förser patienterna med adekvat information kring väntetider och vad 

som kan komma att hända under deras besök på akutmottagningen. En del av patienterna i 

resultatet som gjorde sin röst hörd upplevde en försämrad kontakt med vårdpersonalen. 

Detta kan bero på att de, för patienten okända reglerna, är så självklara för vårdpersonalen 

att de inte uppmärksammar behovet att klargöra dessa. På grund av att reglerna är så 

självklart för vårdpersonalen kan det resultera i att de upplever patienterna som gör sin röst 

hörd som otrevliga istället för att se behovet av bekräftelse. Frank et al. (2009) beskrev hur 

vårdpersonalen upplevde vissa patienter som envisa och egocentriska när de försökte göra 

sin röst hörd. De ansåg att patienterna inte hade förståelse för prioriteringen på 

akutmottagningen med sjukast först. Vårdpersonalen försökte informera patienterna om 

läget på mottagningen så att de skulle bli delaktiga, men på grund av tidsbrist var detta 

ibland inte möjligt.  
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Slutsats  
 

Upplevelsen av bemötande på en akutmottagning varierar mellan positivt och negativt. 

Patienterna har ett genomgående behov av kommunikation med vårdpersonalen och en 

minskad patientcentrering leder till känslor av ensamhet, osynlighet och ökat lidande. En 

ökad förståelse kring arbetssättet patientcentrering och dess betydelse är något som behöver 

återupplivas i dagens sjukvård, med fokus på akutmottagningen. Detta kan göra att framtida 

patienter upplever en förbättrad trygghet, kommunikation, bekräftelse och delaktighet som 

ett resultat av sjuksköterskans bemötande. Förhoppningen är att beskrivningen av patienters 

upplevelser kan ge en ökad förståelse för vikten av patientcentrerad vård och hur den kan 

tillämpas i dagens hälso- och sjukvård. Ytterligare forskning behöver göras inom området då 

det rör en väldigt stor patientgrupp som är högst aktuellt i dagens hälso- och sjukvård.  
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Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet  

Cypress 

(2014) 

USA 

Att undersöka, 

förstå och beskriva 

dem levda 

erfarenheten hos 

pat, ssk och 

anhöriga under en 

kritisk sjukdom på 

en akutmottag-ning.  

Kvalitativ,  

Fenomenologis-

k hermeneutisk 

23 (0) Intervjuer, 

van Manen´s 

hermeneutiska 

analys 

Resultatet bygger på pat, ssk och familjemedlemmarnas upplevelser och 

tolkas till teman. Pat och familjemedlemmar upplevde att kommunikation, 

kritiskt tänkande, ömhet och omsorg är viktiga egenskaper för 

sjuksköterskor på en akutmottagning.  

Medel 

Dahlen & 

Westin & 

Adolfsson 

(2012) 

Sverige 

Att fastställa 

upplevelserna hos 

lågprioriter-ade pat 

som väntar på 

behandling på en 

akutmottag-ning.  

Kvalitativ, 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

19 (5) Narrativa 

intervjuer, 

Hermeneutisk 

forskningsanal-

ys beskriven av 

Lindseth och 

Norberg.  

I resultatet presenteras fyra olika teman; Att vara beroende av vård, Att 

vara utsatt, Att vara sårbar och Att vara trygg. Lågprioriterade pat får inte 

lika mycket uppmärksamhet av vårdpersonalen som de akuta pat. 

Patienterna upplevde sig kraftlösa, förolämpade och förnedrade när deras 

behandling blev försenad utan att de visste varför. Att inte förstå resulterar i 

att sänka självförtroendet.  

Hög 

Elmqvist & 

Fridlund & 

Ekebergh. 

(2011) 

Sverige 

Beskriva och förstå 

patienter, 

närstående och 

vårdpersonals 

upplevelse av första 

mötet på en 

akutmottagning 

utifrån olika 

professioner. 

Kvalitativ, 

Reflekterande 

livsvärldsansats 

14 (0) Öppna 

intervjuer,  

Reflekterande 

livsvärldsansats-

analys 

Patienterna har i första mötet ingen kunskap om vilka regler som finns eller 

vad som förväntas av dem på akutmottagningen. Patienter upplevde inte 

att dennes tankar, känslor och deltagande i mötet ansågs viktigt, vilket 

ledde till osäkerhet. Fokus på den medicinska kroppen samt brist på 

information om situationen till patienten och bristande relation med 

vårdpersonal ledde till upplevelser av förlorad kontroll över situationen och 

den egna kroppen.  

Medel 

Frank & Asp & 

Dahlberg. 

(2009) 

Sverige 

 

Att beskriva pat. 

upplevelser av 

patientdelaktighet 

på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ, 

fenomenografi-

sk studie 

9 (0) Öppna 

intervjuer, 

Fenomenografi-

sk analys 

Resultatet är uppdelat i tre olika kategorier; Att bli uppmärksammad, 

Svårigheter att bli involverad, Ha ett fritt utrymme. Pat. kände ett behov av 

att bli uppmärksammade av vårdpersonalen. Att de får kämpa för att bli 

delaktiga. 
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goda rutiner under väntan, Lidande under väntan, Otrevliga känslor under 

väntan, SSK omvårdnad under väntan. 
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anhöriga upplever 

under vårdtiden på 

en akutmottag-ning.  

Liu et. al. 
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stor påverkan 

vårdpersonalen på 

akutmottagningens 

omvårdnadsmönster 

har på pat. tillit och 

upplevelse.  

Kvantitativ 

observationsst-

udie 

728 Observationer,  

frågeformulär, 

korrelationsana-

lys 

Det pat upplevde var viktigast var direkt uppmärksamhet på deras behov 

vid ankomst och detta var något pat upplevde var åtsidosatt, omvårdnad 

som positivt påverkade pat var att säkerställa att pat förstod vad som görs 

och varför samt att arbeta med god omsorg.  

Medel 

McCarthy et. 

al.  

(2012) 

USA 

Att beskriva pat 

upplevelse av 

kommunika-tionen 

med vårdteamet på 

en akutmottagning.  

Kvantitativ,  

tvärsnitts-

studie 

346 (120) CAT-T 

frågeformulär, 

Post Hoc 

Det som pat gav högst betyg var att personalen lät dem tala utan att bli 

avbrutna, att personalen talade på ett sätt så att pat förstår, behandlade pat 

med respekt. Det som fick lägst betyg var att personalen ej uppmanade pat 

att ställa frågor och vara delaktiga.  

Hög  

Muntlin & 

Gunningberg 

& Carlsson 

(2005) 

Sverige 

Att identifiera 

patienters 

upplevelse av 

vårdkvalitén på en 

akutmottag-ning 

samt förbättrings-

områden.  

Kvantitativ, 

prospektiv 

deskriptiv 

studie. 

244 (44) Frågeformulär 

(QPP), 

KUPPIT 

Pat. Upplevde att vårdkvalitén var förhållandevis bra men att det fanns 

förbättringsområden. En hög andel av svaren gällande låg kvalitet rörde 

miljön och smärtlindring. Mer än en femtedel av pat. Ansåg att 

sjuksköterskan ej visade intresse för deras livssituation, att de ej fick 

användbar information om egenvård samt bristande information gällande 

ansvarig läkare.  

Hög 

Nayeri & 

Aghajani 

(2010) 

Iran 

Att undersöka i 

vilken omfattning 

personal på 

akutmottag-ningar 

respekterar pat. 

Integritet och 

sambandet med pat. 

tillfredställe-lse.   

Kvantitativ, 

deskriptiv 

studie 

360 (0) Frågeformulär, 

Chi-2-test, 

Spearmans 

coefficient of 

convergence.   

Att 50% av deltagarna beskrev att deras integritet respekterades antingen 

som”lågt” eller ”medel”. Signifikans fanns i korrelationen mellan 

respekterad integritet och pat. tillfredställelse.  

Hög  

Nyström & 

Nydén & 

Pettersson 

(2003) 

Sverige 

Att analysera och 

beskriva 

upplevelser-na av 

att vara en icke-akut 

patient på en 

akutmottag-ning.  

Kvalitativ, 

induktiv, 

tolkande 

11 (0) Intervjuer, 

Induktiv 

tolkande analys.  

I resultatet skapar författarna 10 olika teman; Den icke-akuta patientens 

situation är splittrad, Det ör svårt för icke-akuta patienter att göra sig sedda 

eller hörda, Icke-akuta patienter delar sjuksköterskornas problem, Icke-

akuta patienter känner oförmåga att uttrycka sina behov pga. 

Sjuksköterskornas stressade arbetssituation, Möjligheten att få 

uppmärksamhet trots icke-akuta problem beroende på vem som jobbar, 

Anhöriga har en sjuksköterskefunktion när en icke-akut patient väntar på 

undersökning, Trots allt ger upplevelsen att vara på sjukhus trygghet, 

Bevara integritet genom att hålla kritik inom sig, Behålla integritet genom 

att rikta missnöje mot någon utomstående, Behålla integritet genom att vara 

en ”bra patient”.  

Medel 
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O´Brien & 

Fothergill-

Bourbannais 

(2004) 

Kanada  

Att undersöka pat 

upplevelse av 

traumabeha-

ndlingen på 

akutmottagningen 

och fastställa 

huruvida känslor av 

sårbarhet fanns i 

deras upplevelse.  

Kvalitativ, 

Fenomenologi-

sk 

7 (0) Semi-

strukturerade 

intervjuer,  

Colaizzi´s 

analys  

 

Fyra teman framkom under analysen och beskrivs i resultatet; ”Jag minns, 

”Jag var rädd”, ”Jag kände mig trygg”, ”Jag kommer att bli frisk”. 

Resultatet visar att den första känslan av sårbarhet försköts mot en känsla 

av säkerhet. Traumateamets uppbyggnad och omvårdnadsinsatser var 

viktiga och bidrog till den sammanlagda känslan att det var en positiv 

upplevelse.  

Hög 

Olofsson & 

Carlström & 

Bäck-

Pettersson 

(2012) 

Sverige  

Att beskriva och 

förstå äldre kroniskt 

sjuka patienters 

upplevelser under 

vistelsen på 

akutmottag-ningen.  

Kvalitativ,  

Fenomenologi-

sk beskrivande 

14 (0) Öppna 

intervjuer, 

fenomenologisk 

analys (Giorgi)  

Resultatet visar att upplevelsen av akutmottagningen för de äldre kroniskt 

sjuka hade två motsatta sidor. Det första triagemötet gav självförtroende 

och satte en positiv ton för den resterande vistelsen. Efter triageringen 

kände sig pat övergivna och bortsedda under de långa väntetiderna.  

Hög 

Olthius et. al.  

(2013) 

Nederländerna 

Att undersöka de 

egentliga 

upplevelserna av 

patienterna som får 

vård på en 

akutmottagning.  

Kvalitativ,  

etnografisk 

8 (0)  Observartioner, 

intervjuer, 

Grounded-

theory analys  

Resultatet visar att patienterna på akutmottagningen ständigt och aktivt 

arbetar med att hantera deras åkomma, konsekvenserna av den och 

situationen de befinner sig i. Det som karaktäriserade pat oro var; ångest, 

förväntningar, tillhandahållen vård, uthållighet och att bli sedd.   

Hög 

Wellstood & 

Wilson & 

Eyles 

(2005) 

Kanada 

Att undersöka pat 

upplevelser på 

akutmottag-ningar i 

Ontaro Kanada.  

Kvalitativ, 

innehållsanalys 

41 (4) Djupintervjuer, 

NVIVO-analys 

Resultatet visar att majoriteten av pat beskriver deras upplevelser negativt. 

Ofta var dessa negativa upplevelser relaterade till väntetider, upplevd 

vårdkvalitet samt vårdrelation.  

Medel 

Wikman & 

Wikblad & 

Idvall. (2007) 

Sverige 

 

Att undersöka pat. 

upplevelser av 

vårdteamets 

bemötande på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

induktiv studie 

23 (0) Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

Kontextuell 

analys  

Resultatet presenterar tre olika kategorier utifrån observerade sätt att möta 

patienter; det instrumentella, det uppmärksammande och det obekräftade.  

De flesta möten hade de två första och resulterade i säkerhet, välbehag och 

nöjdhet hos pat. Det sista upptäcktes i vissa situationer och pat. kände sig 

bortglömda och missnöjda.   
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(2013)  

USA 

Att undersöka pat 

upplevelse av 

riktade åtgärder i 

syfte att minska 

upplevelsen av 

missnöje kring 

väntetider.  

Kvantitativ, 

kvasiexperime-

nt.  

573 (0) Frågeformulär 

med Likertskala, 

(CECSS) 

Att de riktade insatserna hjälpte pat att hantera väntetiderna och detta var 

signifikant relaterat till ssk omvårdnad.  
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