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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Akutmottagningar präglas av stressiga arbetsmiljöer och högt patientflöde. 

Personalen måste snabbt samla information om patientens tillstånd. Patienter kan uppleva 

skräck för att besöka en akutmottagning och kommunikationen är vårdens primära verktyg. 

Det är viktigt att vårdpersonalen förstår patientens upplevelse och oro vid besök på 

akutmottagning. Olika förhållningssätt kan påverka patientens upplevelse positivt eller 

negativt. Stort antal klagomål som inkommer till patientnämnden grundas på dåligt 

bemötande från sjukvårdspersonal.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av bemötandet på 

akutmottagning. 

Metod: Litteraturstudie valdes som metod med både kvalitativa och kvantitativa 

originalartiklar som forskningsgrund. Forskning söktes på sökmotorerna Pubmed och Cinahl. 

Resultat: Efter sammanställning av resultat från tio originalartiklar framkom fyra kategorier: 

information och kunskap, oro och rädsla, psykologiska behovet samt första mötet. Vid första 

kontakten upplevde patienter att de var i centrum av uppmärksamhet, men som efter lång 

väntan kunde övergå i en känsla av övergivenhet. Patienter upplevde rädsla över att bli 

bortglömda i väntrummet. Vid information och svar på frågor kände patienter sig välkomna 

och bra bemötta. Patienter uppgav att läkare och sjuksköterskor kompletterar varandra i 

vårdarbetet vilket skapade förtroende och trygghet. Vid brist på information om 

sjukdom/skada och dess konsekvenser genererades känslor av missnöje. Patienter upplevde att 

sjukvården fokuserade på medicinska frågor och glömde bort det psykologiska behovet.  

Slutsats: Att få information under vårdbesöket anser patienter är mycket viktigt. Ett gott 

bemötande från vårdpersonal krävs för att patienter ska känna sig tillfredsställda under 

vårdtiden. Det är viktigt att se patienten i helhet som unik individ.  
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ABSTRACT 

Background: Emergency departments are characterized by stressful work environments and 

a high flow of patients. The health professionals must quickly collect information about the 

patient's condition. Patients may experience fear of visiting an emergency department and 

communication is the primary tool in healthcare. It is important that healthcare professionals 

understand the patient's experience and concerns when visiting emergency departments. 

Different approaches can affect the patient's experience positively or negatively. Many 

complaints from patients to the patient committee are based on poor treatment from healthcare 

professionals.  

Purpose: The purpose of the study was to investigate patients' experience of treatment at 

emergency departments.  

Method: Literature-study was chosen as a method with qualitative and quantitative original 

articles as a research basis. Research was applied to the search engines Pubmed and Cinahl. 

Results: After compiling results from ten original articles, four categories emerged: 

information and knowledge, concern and fear, the psychological need and the first meeting. 

At first contact, patients felt that they were at the center of attention, but after a long waiting 

time they could feel a sense of abandonment. Patients felt fear of being forgotten in the 

waiting room. Information and answers to questions, patients felt welcome and well treated.  

Patients stated that doctors and nurses complement each other in healthcare which created 

confidence and security. In the absence of information about illness / injury and its 

consequences, feelings of dissatisfaction were generated. Patients felt that the healthcare 

professionals focused on medical issues and forgot the psychological need. 

Conclusion: Getting information during the emergency visit patients considers to be very 

important. A good treatment from healthcare professionals is required for patients to feel 

satisfied during their visit. It is important to see the patient as a unique individual. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Introduktion 

I en rapport av Socialstyrelsen (2015) kunde antalet patientbesök på landets fem stora 

akutmottagningar uppskattas till 2,5 miljoner per år. Enligt Hamilton, Hobgood, Jouriles och 

Riviello (2002) är varje patientmöte unikt, patienten är oftast okänd för vårdteamet och 

kvaliteten på mötet kan påverkas av tidsbrist. På en akutmottagning föreligger ett varierande 

flöde av patienter, personalen måste därför vara beredda att vårda stort antal patienter 

samtidigt (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Det innebär korta och intensiva möten, för den 

oinvigde kan miljön kännas kaotisk (Wikström, 2012). Vården på en akutmottagning handlar 

om att lyssna på patientens upplevelse av symtom samt undersökning och behandling 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Personalen måste snabbt samla information och bedöma 

patientens sjukdom eller skada samt vårdbehov. Med detta kan det konstateras att det ställs 

stora krav på sjukvårdspersonalen att på rätt sätt hantera och bemöta patienter. Nyckelorden 

för en väl fungerande akutmottagning är kommunikation och interprofessionellt teamarbete 

(Hamilton et al., 2002).  

  

1.2 Patient på akutmottagning 

De flesta patienter som ankommer till en akutmottagning söker vård på grund av ett eller flera 

symtom. En del patienter kan uppleva oro för att besöka en akutmottagning. Det är av stor 

vikt att personal bemöter patienter med kompetens för att patienten ska känna förtroende för 

sjukvården. Om patienten upplever att personalen har förstått patientetens situation 

ifrågasätter patienter väntetider och turordning i mindre grad. Information skapar trygghet hos 

patienten (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). God information och ett ödmjukt 

förhållningssätt kan påverka patienters upplevelse positivt (Wikström, 2012). 

  

1.3 Samhällsperspektiv 

Mellan år 2010–2015 ökade klagomålen till patientnämnder från 26 500 till 34 400, många av 

klagomålen handlade om brister i tillgänglighet, svårigheter att få kontakt och dåligt 

bemötande från vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2017). Bemötande är enligt Socialstyrelsen 

(2015) en av de viktigaste faktorerna för att främja delaktighet och patientsäkerhet. Varje 

möte anses unikt och ska anpassas till patientens förutsättningar, det är viktigt att ge 

patientens berättelse utrymme. Om kommunikation mellan patient och personal brister så kan 

det leda till patientsäkerhetsrisker. 
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen har människan rätt till god hälsa och vård på lika villkor. 

Vården ska ta hänsyn till och prioritera insatserna till den som har det största behovet. Lagen 

säger även att vården ska bedrivas på det vis att kraven för god vård uppfylls, den ska bland 

annat främja goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal (SFS 2017:81). Patienter 

som inte söker vård i tid får sämre hälsa och livskvalitet, vilket leder till stora kostnader för 

samhället (Socialstyrelsen, 2011).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International council of nurses, 2006) ska 

sjuksköterskan ta ansvar för att patienten får en korrekt, tillräcklig och anpassad information 

samt att sjuksköterskan ska uppvisa respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet 

för patienten. Även Socialstyrelsen (2005) betonar vikten av att legitimerade sjuksköterskor 

ska ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett lyhört, 

respektfullt sätt. Sjukvårdspersonal ska ha förmåga att ge stöd och vägledning till patienten 

för att optimera delaktigheten av vård och behandling. 

  

1.5 Bemötande 

Enligt Fossum (2013) handlar bemötande om hur kommunikation mellan människor 

genomförs. Kommunikation kan definieras som utbyte av meningsfulla ord och gester mellan 

två eller flera parter (Eide & Eide, 2009). Att sjuksköterskan presenterar sig och har ett tydligt 

kroppsspråk skapar en trygghet hos patienten samt skapar ett bra underlag för en bra 

kommunikation (Fossum, 2013). En stor del av kommunikationen inom vården är den icke-

verbala kommunikationen som innefattar kroppsspråk och ansiktsuttryck (Hamilton et al., 

2002). Icke-verbala uttryck tolkas av både medarbetare och patienter, “som sjuksköterska kan 

vi ge bekräftande eller avvisande, riktad eller oengagerad respons” (Eide & Eide, 2009, kap 

7, s 236). Vi kan förmedla intresse för vad patienten upplever “eller så kan vi låta vår icke-

verbala kommunikation avspegla att vi är trötta, stressade, har dåligt med tid.” (s 236). 

Sjuksköterskans icke-verbala kommunikation är viktigt för att patienten ska känna sig trygg 

och omhändertagen.   

 

Fossum (2013) anser att kvaliteten på vården till stor del avgörs av bemötandet från 

vårdpersonal. Sjuksköterskans bemötande påverkas av förmågan att möta patienter på ett 

empatiskt och respektfullt sätt samt möta allas lika värde. Om patienter upplever att 



3 
 

vårdpersonalen är stressad vill de inte uppta tid med att ställa frågor, det är därför viktigt att 

tänka på kroppsspråket i stressig arbetsmiljö.  

 

1.6 Tid 

Tid är något människan ständigt orienterar sig till, utifrån vad som hänt, vad som händer och 

vad som kommer att hända. Vid plötslig sjukdom eller olycka kan det upplevas att tiden står 

stilla (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). För att skapa trygghet och förtroende till en 

människa i kris krävs endast några få minuter (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). Om 

tiden ses som objektiv klocktid kan mötena på akuten beskrivas som korta utifrån vårdarens 

perspektiv (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Patienter kan uppleva dessa möten som en 

långdragen obalans mellan subjektiv upplevd tid och klocktid. Obalansen kan upphävas av 

vårdaren genom information och tillgänglighet. Det tar inte längre tid för vårdaren att samtala 

samtidigt som till exempel en undersökning eller blodprov genomförs (Elmqvist, Fridlund, 

Ekebergh, 2011). 

Enligt Nydén, Petersson & Nyström (2003) kan långa väntetider utan information skapa 

otrygghet hos patienten. Att vänta i ovisshet gör att väntan känns längre (Klitzman, 2007). 

  

1.7 Information 

Att informera på rätt sätt så att patienten förstår kräver omtanke. Det är en av sjukvårdens 

viktigaste uppgifter att tillhandahålla patienten information som är nödvändig för dennes 

sjukdomstillstånd. Att ge en god information leder till ökad förståelse och kunskap vilket gör 

att patienter lättare kan känna bemästrande och ökad kontroll över sin situation. Osäkerhet 

kring vad som ska hända under ett sjukhusbesök kan dämpas om information ges om vad som 

ska hända och varför man gör det, samt när resultatet förväntas komma. I informationen bör 

inte medicinska termer användas, utan ett naturligt språk för att försäkra sig om att patienten 

förstår (Eide & Eide, 2009).    

  

1.8 Teoretisk ram 

Patienten som unik individ är enligt Joyce Travelbee en central del i omvårdnaden. Vikten av 

att skapa en mellanmänsklig relation väger tungt. Travelbee (1971) menar att det är viktigt 

med en personlig kommunikation mellan sjuksköterska och patient, samt att undvika 

stereotypa benämningar som “patient” och “sjuksköterska”. Sjuksköterskans uppgifter innebär 

enligt Travelbee att se människan som en unik oersättlig individ. För att uppfylla 
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omvårdnadsbehovet ska sjuksköterskan skapa ett människa-människa förhållande till 

patienten för att därigenom möta patientens behov. Travelbee (1971) vill i sin teori betona att 

kommunikationen är ett viktigt och primärt verktyg för att etablera en unik relation till 

patienten. Genom god kommunikation kan personal hjälpa patienten att bemästra sin 

sjukdom, sjuksköterskans bemötande i vården spelar stor roll för patientens upplevelse. 

Patienten kan kommunicera genom sitt beteende, hållning, ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Sjuksköterskan behöver kunna tyda patientens signaler för att kunna bedriva en god 

omvårdnad.   

 

Begreppet patient, menar Travelbee (1971) är individer som är i behov av vård. Begreppet 

utgår från hennes grundsyn på människan som unik och tänkande. Människan med sin 

sjukdom ska inte förminskas till enbart till sin sjukdom utan hela människan ska vårdas. 

En sjuksköterska har enligt Travelbee (1971) specifik kunskap att förebygga sjukdom, hjälpa 

den skadade att finna mening i sin sjukdom och återfå hälsa samt upprätthålla högsta möjliga 

hälsa. Upplevelsen av lidande och förlust har en central roll i omvårdnadssammanhang. 

Människans erfarenhet gör att upplevelser kan uppfattas olika. Att inge hopp är i 

vårdsammanhang är en viktig del för att hjälpa personen att hantera sin sjukdom och hitta en 

väg ut ur sin svårighet. Travelbee beskriver att om en människa förlorat hoppet i sin sjukdom 

blir det svårt att förbättra sin situation (Travelbee, 1971). Begreppet personcentrerad vård 

(PCC) har utvecklats och implementerats i sjukvården. Denna modell har givit resultat i form 

av minskad osäkerhet hos patienten (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & Carlström, 2012). 

Enligt Britten, Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam och Wolf (2017) är personcentrerad vård 

uppbyggd av att aktivt lyssna på patientens berättelse för att kunna skapa en relation, detta för 

att uppnå gemensamma mål. Dokumentation används för att upprätthålla relationen mellan 

vårdaren och patienten. 

  

1.9 Begreppsdefinitioner 

Bemötande 

Bemötande handlar enligt Fossum (2013) om hur samtal genomförs. Ordet bemötande är 

svårdefinierat men synonymer till ordet kan vara uppträdande, mottagande och ett sätt att 

svara en person. 
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Personcentrerad vård 

Enligt Svenska sjuksköterskeföreningen (2016) innebär personcentrerad vård att 

sjukvårdspersonal tillgodoser andliga, existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov i 

vården. Med personcentrerad vård innebär det också att vårdpersonal ska respektera och 

bekräfta personens upplevelse av sin sjukdom. Utifrån detta perspektiv och tolkning utformas 

en unik vård anpassad för patienten, en personcentrerad vård. 

  

Triage 

Triage är ett begrepp som används i svensk sjukvård som ett turordningssystem baserat på den 

sjuka eller skadades medicinska angelägenhetsgrad. Uttrycket triage innebär att 

sjukvårdspersonal bedömer och sorterar patienter efter vårdbehov inte efter ankomsttid. 

Triage används för att säkerställa att patienter med störst behov av medicinska insatser får 

vård först (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  

1.10 Problemformulering 

Dagens sjukvård präglas av stressiga miljöer, detta kan ge resultat i form av bristande 

kommunikation och bemötande. Slutsatser kan dras från Socialstyrelsens årliga rapporter att 

det föreligger ett högt inflöde av patienter på akutmottagningarna, vilket ställer höga krav på 

personalen. Genom litteratursökning av tidigare forskning vill författarna till denna studie 

lyfta patienters upplevelse av bemötandet i det akuta vårdtillfället. Detta för att skapa 

tydlighet och bättre förutsättningar för att ge god vård till människan i framtiden. 

  

1.11 Syfte 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av bemötandet på akutmottagning. 

  

2 METOD 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design, vilket innebär att författarna beskriver och 

kartlägger redan befintlig forskning (Poilt & Beck, 2004). 

  

2.2 Datainsamling 

Artiklar av kvalitativ och kvantitativ design granskades i denna studie då de båda metoderna 

kompletterar varandra i omvårdnadsforskning. Fördelar med att kombinera metoderna gör att 
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man får olika typer av information och belyser ett fenomen ur olika synvinklar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Enligt Polit & Beck, (2004) kallas denna metod för mix metod och menar 

att kvantitativ samt kvalitativ metod har styrkor och svagheter, tillsammans kompletterar de 

varandra i forskning. Med metoden mix metod undviks begränsningar gällande 

generaliserbarhet. Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod ger då fler synvinklar av 

ett fenomen. 

  

2.3 Urval 

2.4 Sökstrategi 

2.4.1 Urval av databaser 

De databaser som användes för att få fram originalartiklar var Pubmed och Cinahl, dessa 

databaser är lämpliga att använda när information relaterat till omvårdnad efterfrågas 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Artiklarna valdes ut efter inklusion- och 

exklusionskriterier, (se tabell 1). Vid sökning på Cinahl användes free full text för att 

avgränsa sökningen, på databasen Pubmed behövdes inte denna avgränsning. 

  

2.4.2 Tabell 1. Inklusion-  och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Artiklar Originalartiklar Review 

Ålder Över 18 år Under 18 år 

Etiskt godkännande/ övervägande Ja Nej 

Tidsspann År 2006–2017 År innan 2006 

Vetenskaplig kvalitet Hög, medel Låg 

Uppfyller syfte Ja Svarar ej på syftet 

Innehåller Abstract Ja Nej 

  

2.4.3 Tillvägagångssätt 

De sökord som användes var: Nursing, Emergency care, Encounter, Patients satisfaction, 

Emergency, Patient conception, Emergency department, Emergency nursing, Hospitals och 

Nursing care. Tabell 2 visar en översikt av litteratursökningen. Vid tre av sökningarna 

uppkom fyra dubbletter av redan inkluderade artiklar, då valdes endast de nytillkomna 

artiklarna ut. Sökningarna gav stort utfall av artiklar, lämpliga titlar valdes ut för vidare 
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läsning av abstract. De artiklar som inte motsvarade syftet exkluderades och tio artiklar 

inkluderades i studien. 

 

Tabell. 2 Översikt av litteratursökning 

Datum Databas Sökord Utfall Uppfyller 

inklusionskriterier 
Utvalda 

2018-

01-12 
Pubmed Nursing, Emergency care, 

Encounter, patient 
54 2 1 

2018-

01-12 
Pubmed emergency nursing, hospitals, 

patient satisfaction 
100 5 5 

2018-

01-22 
Cinahl Emergency department, nursing 

care, patient satisfaction 
57 4 3 

2018-

01-23 
Cinahl Patient, Emergency, patient, 

conception 
9 3 1 

  

2.5 Bearbetning och analys 

2.5.1 Kvalitetsanalys 

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterier kvalitetsgranskades med 

kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod av Forsberg & Wengström 

(2013). Författarna valde att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna separat för att få ett rättvist 

kvalitetsvärde. Samtliga artiklar erhöll medel samt hög kvalitet och inkluderades i studien. 

Artiklarna presenteras i en översiktstabell (se Bilaga 1). 

2.5.2 Resultatanalys 

Vid sammanställning av inkluderade artiklar har redovisning skett i tabellform där relevant 

innehåll lyfts. Artiklarna jämfördes med varandra gällande likheter och skillnader (Forsberg 

& Wengström, 2003). Båda författarna läste artiklarna för att få en gemensam uppfattning om 

artiklarnas innehåll. Kvalitativa artiklar analyserades enligt Forsberg och Wengströms (2003) 

innehållsanalys, detta innebär identifiering av teman, därefter kategorisering. Artiklarnas 

resultat sammanställdes var för sig och resultaten lästes igenom ytterligare en gång. Vid 

genomläsning av resultatet fann författarna fyra kategorier, därefter kodades kategorierna 

efter färg (se tabell 3). Författarna sorterade ut varje stycke med samma färg från artiklar till 

ett nytt dokument med rubriker. Därefter sammanställdes de olika artiklarnas innehåll i varje 

kategori. Data har presenterats i resultat i form av kategorier och subkategorier. Resultat från 
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kvantitativa artiklar färgkodades och presenterades därefter under respektive kategori i 

sifferform. 

Tabell 3. Innehållsanalys 

Understruken text  Kortare mening  Kategori/Färgkod Subkategori 
” I didn´t get any 

information at all…she took 

my temprature and four 

different blood samples, but 

didn´t tell my why she did 

it” 

Tog temperatur och 

blodprover, men fick ingen 

information om varför.  

Information och 

förståelse/Röd 
Delaktighet i 

vården 

The patient does not dare to 

leave the examination room 

for fear of missing an 

encounter with the first 

providers.  

Patienter är rädda att 

missa mötet med läkaren 

så de vågar inte lämna det 

tilldelade rummet.  

Oro och 

rädsla/Grön 
Rädslan över att 

bli bortglömd  
 

“They came and went, but 

they didn’t bother at all. No 

one asked if I was hungry”. 

Dom kom och gick, men 

ingen brydde sig. Ingen 

erbjöd mat.  

Psykologiskt 

behov/Blå 
Att inte bli sedd  

When the patient arrives at 

the ED, he/she is positively 

surprised by initially being 

taken care of so quickly. 

Positivt att få snabb vård 

vid ankomst till 

akutmottagningen.  

Första mötet/Lila  Värdet av ett 

positivt 

bemötande vid 

ankomst  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska etiska aspekter övervägas i litteraturstudier, 

speciellt beträffande urval och det redovisade resultatet. Vetenskapsrådet har givit ut riktlinjer 

till förfogande så att forskning bedrivs på ett säkert sätt. Fusk och ohederlighet inom 

forskning innebär avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen, fabricering av data, stöld 

eller plagiat av data eller ohederlighet mot anslagsgivare. Det etiska ansvaret ligger hos 

författaren att välja studier som givits tillstånd från etisk kommitté, eller som erhåller starka 

etiska överväganden. Författaren ska även redovisa alla inkluderade artiklar, och redovisa 

samtliga resultat.  

Inklusionskriterier för denna studie är att alla inkluderade artiklar ska vara etiskt godkända 

eller erhåller etiska överväganden. Alla resultat har presenterats objektivt och är inte vinklade 

av författarna (Forsberg & Wengström, 2003). 

3 RESULTAT 
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Vid granskning av originalartiklar gällande bemötande framkom fyra kategorier och nio 

subkategorier (se tabell 4). Samtliga kategorier upplyser de olika komponenterna som har av 

betydelse i hur patienter upplever bemötandet från sjukvårdspersonal. 

  

Tabell 4. Kategorier och subkategorier  

Kategori Information och 

förståelse 

Oro och rädsla  Psykologiska 

behovet 

Första mötet 

Subkategorier Upplevelse av 

lång väntan 

Delaktighet i 

vården 

 

Rädslan över att 

bli bortglömd 

Trygghet 

Att skapa en trygg 

relation  

Att bli sedd  

Att inte bli sedd 

Triage  

Värdet av positivt 

bemötande vid 

ankomst  

 

3.1 Information och förståelse 

 

3.1.1 Upplevelsen av lång väntan  

Patienter hade önskade mer information om väntetid redan vid ankomst till akutmottagningen. 

De patienter som frågat och fått tydlig strukturerad information hade lättare att acceptera 

väntetiden (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; Messina, Vencia, Mecheroni, Dionisi, 

Baragatti & Nante, 2014; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). 

Patienten gav sin kropp- och tidskontroll i utbyte mot en medicinsk bedömning. I väntan och 

ovisshet upplevde patienter ett tomt utrymme, ”som att vara i ett vakuum”, bristande 

information och inga förklaringar till den långa väntetiden. Patienter upplevde en känsla av att 

vänta i ingenmansland (Elmqvist, Fridlund och Ekebergh, 2012; Olofsson, Carlström & 

Pettersson, 2012). Att få information och svar på frågor gav energi, minskad ångest och 

acceptans för väntetid (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; Messina et al., 2014; Olofsson, 

Carlström & Pettersson, 2012; Wright, Causey, Dienemann, Guiton, Coleman, & Nussbaum, 

2013;).  

”it’s the uncertainty, waiting is nothing at all, but it is when you don’t know for how long. 

You just wait for the sake of waiting.”  

 (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012, s. 2613) 
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Minskad ångest var resultat när patienter fick information i form av broschyrer. I studien av 

Wright och medarbetare (2013) fick 146 personer (n= 327) information i form av broschyrer, 

i kontrollgruppen fick 17 personer (n= 246) broschyrer. Det var 251 personer (n=327) som 

svarade att sjukvårdspersonalen höll dem uppdaterade om vårdförloppet. I kontrollgruppen 

var det 179 personer (n= 246) som svarade att dem fick kontinuerlig uppdatering. Messina 

och medarbetare (2014) såg i sin studie att 240 patienter (n=259, 92,7%) ansåg att 

sjukvårdspersonalen kunde anpassa informationen så att patienten förstod.  

3.1.2 Delaktighet i vården  

Patienterna upplevde att de inte fick information om vad som skulle hända under besöket. För 

att behålla kropp- och tidskontroll behövdes information om vad som kommer att hända. 

Patienter förväntade sig inte att det skulle vara en oförutsägbar väntan, motstridiga 

förväntningar skapade osäkerhet hos patienter. Att ge kontinuerlig information och uppdatera 

patienter om vårdprocessen skapade en säker grund (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; 

Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

 “The only contact I had with her was when she came with huge needles. Again, they do not 

observe other needs, when they come to me it’s when they have to do something to me, give 

me a jab or take me somewhere”. 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2009, s. 17) 

Patienter upplevde att dem var tvungna att kämpa för att bli involverade i sin vård samt att de 

marginaliserats och inte fått den kontakt med sjukvårdspersonalen som de önskat (Frank, Asp 

& Dahlberg, 2009; Johnson, Goodacre, Tod, och Read, 2009). För att känna delaktighet 

upplevde patienter att de behövde använda olika strategier för att få uppmärksamhet, att 

ständigt ringa på klockan eller visa aggressivitet var två vanliga strategier. Att få anpassad 

information och att personalen ställde öppna frågor gjorde att patienterna kände sig välkomna 

och bra bemötta (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). I studien av Pytel, Fielden, Meyer och 

Albert (2009) ansåg 75,8 % (n=122) att de hölls informerade under vårdtillfället, vilket också 

ansågs vara den viktigaste kommunikationsegenskapen. I studien av Muntlin, Gunningberg, & 

Carlsson (2006) ansåg 168 patienter (n=200) att personalen lyssnat till det egna perspektivet 

om hälsoproblemet I studien av Messina och medarbetare (2014) uppgav 225 patienter 

(n=259, 86,9 %) att det fanns tid att ställa frågor.  
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Patienter var tacksamma för att de hade blivit omhändertagna på ett effektivt sätt medan en 

del ansåg att de hade sparsam kunskap och önskat mer information om vad som hade hänt 

under sjukhusbesöket. Alla deltagare beskrev att sjukvårdspersonalen tagit blodprover, men 

endast åtta av tjugosex patienter förstod vad det var för prover som togs och ännu färre kunde 

återberätta vad proven visade (Johnson et al., 2009). Patienterna hade även önskat mer 

information om förfarandet. En del patienter uppfattade inte vilken diagnos de fått, vilket 

skapade frustration (Johnson et al., 2009; Olofsson, Carlström & Petersson, 2012; Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2006).  

“I received no information at all and it made me upset and angry.”  

(Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012, s. 210) 

Patienter upplevde seriöst engagemang från ett kvalificerat team, initialt fokus från 

sjukvårdspersonalen var att göra den medicinska bedömningen. Patienter upplevde att läkarna 

hade ett medicinskt fokus som alltid var kopplat till skadan medan sjuksköterskor gav 

information om förfarandet. Dessa två komponenter skapade förtroende och trygghet hos 

patienter. När bedömning gjordes att patientens skador inte var livshotande upplevde patienter 

att de blev lämnade med obesvarade frågor och en känsla av övergivenhet. Vid 

kommunikation var den formell och kort. Vid utskrivning upplevde patienter bristande 

information och hade önskat mer praktiskt hjälp, såsom hemtransport. Detta oengagemang 

genererade känslor av övergivenhet, missnöje och ibland ilska (Wiman, Wikblad & Idvall, 

2006). 

3.2 Oro och rädsla 

 

3.2.1 Rädslan över att bli bortglömd  

Patienter upplevde en oro över vad som skulle hända under sjukhusbesöket och att inte kunna 

beskriva sina symtom samt vilken diagnos de skulle få. Många var oroliga över sin situation 

och orsaken till sina symtom. Patienter uppgav att de var rädda för att ifrågasättas och vågade 

därför inte klaga på vården (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). En del uppgav att det var 

en lång väntan efter triagen. Rädslan var som störst när de var ensamma och hade smärta, 

därav insisterade patienter på uppmärksamhet från personalen. Patienter uppgav att de var 

rädda att lämna det tilldelade rummet samt att bli bortglömda i väntrummet (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2012; Möller, Fridlund & Göransson, 2010; Olofsson, Carlström & 
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Pettersson, 2012). Det var viktigt för patienter att personalen förstod deras oro, inte bara det 

medicinska tillståndet (Frank, Asp och Dahlberg, 2009).  

” I thought I’d been forgotten.” 

(Möller, Fridlund & Göransson, 2010, s. 750) 

3.2.2 Trygghet 

Att känna trygghet i första mötet gav mening med besöket men som i ett senare skede kunde 

övergå i en känsla av övergivenhet vid lång väntan (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

Viktiga faktorer för att minska rädslan och upprätthålla en normal balans i en okänd miljö var 

att personalen hade ett lugnt förhållningssätt, skapade trygghet samt hade humor. En del 

patienter upplevde att de befann sig i en obekant miljö med ett obekant system, som att de 

bara vore en fisk i vattnet (Johnson et al., 2009). 

3.3 Psykologiska behovet 

 

3.3.1 Att skapa en trygg relation  

Patienter upplevde att de inte var välkomna till akutmottagningen då det fanns många andra 

patienter med mer kritiskt tillstånd, personalen ansåg att de borde ha sökt primärvård istället. 

Det ansågs att personalen koncentrerade sig på medicinska frågor och glömde bort det 

psykologiska behovet (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). Dessa känslor fanns även hos 

gruppen patienter som Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012); Frank, Asp och Dahlberg 

(2009) undersökte. Patienterna kände sig säkra på att få den medicinska behandlingen men 

osäkra på möjligheten att få delta i sin vård. 

” I experienced it as not feeling being involved at all, it was mostly about taking as many 

blood samples as possible to get the job done and that was all.” 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2012, s. 2612) 

Att bli tillfrågad ”hur känner du nu?” ingav trygghet hos patienten. Att personalen erbjöd 

dryck och fika, ansåg patienter var positivt och hjälpte dem i en svår situation. För att klara 

det oförutsägbara mötet förutsåg patienten att personalen hade en ödmjuk inställning som 

visade sig genom förståelse, tålamod och acceptans (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

Att erkännas innebär att märkas med ögonkontakt eller verbal kontakt. Om ingen möjlighet 

fanns till verbal kontakt så ville patienten erkännas på annat sätt. Patientdeltagande innebär att 
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erkännas igen och igen över tid. Patienter kunde uppleva det som en maktkamp där patienten 

själv är en underdog (Frank, Asp & Dahlberg, 2009).  

“You have incredibly little chance of influencing things as a patient.” 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2009, s.18)  

Om kropp- och tidskontroll inte uppfylldes ledde det till missnöje, en oförutsägbar väntan i ett 

sterilt rum gav en känsla av övergivenhet och berövad frihet i ett tidlöst möte. Detta skapade 

en klaustrofobisk känsla hos vissa. En del patienter beskrev känslan av hopp som övergick i 

besvikelse när ljudet av fötter hördes gå förbi rummet, de upplevde det som frustrerande och 

smärtsamt att vara i den här situationen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

3.3.2 Att bli sedd  

När personalen uppmärksammade patientens kroppsspråk och erbjöd hjälp upplevde patienter 

att de var delaktiga, inte bara en medicinsk diagnos. Kontinuitet ansågs vara viktigt, att 

patienten kände igen personalen som vårdar. Denna typ av engagemang gav positiva känslor 

hos patienter (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012). Vissa 

patienter upplevde att de inte behövde göra någonting för att få personalens uppmärksamhet, 

de kände sig respekterade (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). De kände även att personalen 

funnits tillhands samt att de blivit lyssnade på vilket etablerade ett respektfullt förhållande 

(Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012). Patienter värderade 

högt att sjuksköterskan gav tid och uppmärksamhet samt använde sig av småprat (Johnson et 

al., 2009). Patienterna uppskattade när personalen var närvarande och hade ett empatiskt 

förhållningssätt, att de inte visade någon stress gav en känsla av lugn (Olofsson, Carlström & 

Pettersson, 2012).  

Sjuksköterskorna uppvisade olika beteenden, såsom att finnas tillhands och ha ett empatiskt 

förhållningssätt, detta förmedlade förtroende och komfort. De flesta upplevde tillfredsställelse 

med besöket och snabb vård uppskattades. Att personalen var kompetent och engagerad gav 

positiva känslor hos patienterna. Hos patienter som inte hade någon allvarlig skada upplevdes 

känslan av skam. Att personalen visade oro för patientens tillstånd gav en känsla av att vara 

uppmärksammad. Patienter upplevde en humoristisk kommunikation under och efter den 

fysiska undersökningen, både från personalen och patienten själv (Wiman, Wikblad & Idvall, 

2006). 
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” I was lying there after getting stitches and the doctor came … the one who was responsible 

for my back … came with a drawing he had made. He had drawn the vertebra to explain that 

each vertebra in a certain section had been demolished, or crushed, as he said … but it 

wasn’t so bad. He said I should buy a lottery ticket since I was so lucky.” 

(Wiman, Wikblad & Idvall, 2006, s. 719) 

I studien av Pytel med medarbetare (2009) värderade 76,8% (n=122)  av patienterna att 

sjukvårdspersonalen lyssnade till deras bekymmer. Det var 83,4% (n=122) som svarade att de 

kände sig respekterade av sjukvårdspersonal. Att sjukvårdspersonal visade medkänsla och 

genuin oro värderade patienterna till 81,5% (n=122). I studien av Messina och medarbetare 

(2014) uppgav 227 patienter (n=259, 87,6%) respektive 207 patienter (n=259, 79,9%) att 

sjuksköterskan var förstående och lyssnade på problem samt visade genuin oro för smärta, 

rädsla och ångest. Muntlin, Gunningberg, och Carlsson (2006) fann att 146 patienter (n=200) 

upplevde sjuksköterskan som empatisk och personlig, 114 patienter (n=200) uppgav att 

sjuksköterskan var intresserad av dennes livssituation. Enligt 240 patienter (n=259, 92,7%) 

var sjuksköterskorna uppmärksamma och såg de som personer snarare än siffror. Trots 

stressig arbetsmiljö uppgav 236 patienter (n=259, 91,1 %) att de inte höll med om att 

sjuksköterskan inte avvarade tid till dem (Messina et al., 2014).  

“I got the opportunity to tell them about myself and my pain … they wrote down 

everything..She was calm and sensible. I didn’t feel any stress at all”. 

(Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012, s. 209) 

Studien av Wright och medarbetare (2013) gav resultat att sjuksköterskor kan styra 

patientnöjdheten genom omtänksamt beteende och god kommunikation. Med 

komfortåtgärder, omvårdnadsrundor och tillhandahållande av aktiviteter ökade 

patienttillfredsställelsen. 

3.3.3 Att inte bli sedd 

En del patienter upplevde att sjuksköterskor visade likgiltighet och ouppmärksamhet vilket 

ledde till en känsla av uteslutning, brist på intresse ledde till frustration och besvikelse. Denna 

negativa attityd påverkade patientens övergripande uppfattning om besöket. 

En ouppmärksam inställning och likgiltigt beteende från sjukvårdspersonalen skapade känslor 

av uteslutning, försummelse samt att känna sig ignorerad. En del patienter upplevde brist på 

respekt och kände sig som en börda. När grundläggande behov inte var tillfredsställda 
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upplevde patienter frustration och besvikelse över att personalen var arrogant och likgiltig 

(Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012). 

“They came and went, but they didn’t bother at all. No one asked if I was hungry”. 

(Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012, s. 210) 

3.4 Första mötet 

3.4.1 Triage  

Vid ankomst till akutmottagning upplevde patienter att vårdpersonalen uppvisat förväntad 

kompetens. Patienter uppgav dock att de inte förstod syftet med triage, men insåg att det var 

ett system som innebar att patienter sorteras efter symtom. En del ansåg att triage var en 

onödig process då de genomgått liknande undersökning i primärvården. Det ansågs 

acceptabelt att vänta medan sjukvårdspersonal kontrollerade vitala parametrar. Patienterna 

accepterade prioriteringsreglerna, förstod begreppet av logistiksystem, att det var viktigt så att 

den som är akut sjuk får högsta prioritet. En del patienter klagade över triage, fann det onödigt 

och orättvist och önskade ett bättre logistiksystem (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). 

Enligt Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) skapades en osäkerhet när patienter kom till 

akutmottagningen utan att veta förutsättningar för besöket, det uppstod då motstridiga 

förväntningar. Patienter blev positivt överraskade när de togs omhand snabbt i triagen. En del 

patienter utvecklade en känsla av lojalitet till sjuksköterskan i första mötet, medan andra 

kände en tvetydighet av att vara intressant och samtidigt ointressant. 

3.4.2 Värdet av positivt bemötande vid ankomst  

Värdet av ett initialt positivt svar var stort. Patienter beskrev en känsla av öppenhet i 

triagerummet och att det var ovärderligt. Sjuksköterskorna hade ett positivt tillvägagångssätt 

och gav god omsorg. Patienterna upplevde personalen som omtänksamma, försiktiga, lugna 

och bekväma. När patienter fick snabb vård kände de sig välkomna (Möller, Fridlund & 

Göransson, 2010). 

Initialt uppnåddes förtroende genom snabb och kompetent vård i triagen. Intresset från 

sjuksköterskan under första mötet bidrog till en känsla av att vara i centrum av 

uppmärksamhet, detta ledde till ett respektfullt förhållande. Patienter upplevde att det var en 

effektiv och okomplicerad registrering med omedelbar bedömning. Relevanta frågor som 

fokuseras på hälsoproblemet ställdes (Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012). 
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I Wiman,Wikblad och Idvall (2006) studie beskrev patienterna att de upplevde sjuksköterskor 

och läkare som professionella. 

”I surrendered myself to their competence” 

(Möller, Fridlund & Göransson, 2010, s. 749) 

4 DISKUSSION 

Patienter upplevde bemötandet som både positivt och negativt. Fyra komponenter lyftes fram 

under granskning av artiklar. Information visade sig vara den viktigaste komponenten för god 

tillfredställelse. Hur personalen hanterade oro och rädsla och det psykologiska behovet var 

även viktiga komponenter för hur patienter upplevde bemötandet. Vid ankomst till 

akutmottagningen var upplevelsen av triage betydande för patientens sjukvårdsvistelse.   

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Information och förståelse 

Att informera på rätt sätt så att patienten förstår kräver omtanke. Det är en av sjukvårdens 

viktigaste uppgift att tillhandahålla patienten information som är nödvändig för dennes 

sjukdomstillstånd (Eide & Eide, 2009). ICN:s etiska kod betonar att sjuksköterskor har till 

uppgift att ge information på ett korrekt och anpassat sätt (International council of nurses, 

2006). Hälso- och sjukvård ska bedrivas i samråd med patienten. Vård och behandling ska 

utformas efter patientens förutsättningar och önskemål för att främja delaktighet (SFS 

2014:821). Samtliga artiklar som studerades hade resultat av att patienter upplevde att 

information var den viktigaste komponenten i vården. Minskad patientnöjdhet berodde 

mestadels på bristande information. Enligt Eide och Eide (2009) leder god information till att 

patienter lättare kan känna kontroll över sin situation och slutligen minskad osäkerhet. Att 

vänta i ovisshet uppgav patienter i studien från Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) vara 

det värsta, att de hade många frågor utan svar. En patient beskrev att väntan är ingenting, det 

är ovissheten som är frustrerande. Messina och medarbetare (2014) såg även att fördröjd 

väntetid påverkade patientnöjdheten. Att få information i form av broschyrer visade resultat i 

form av minskad ångest (Wright et al., 2013). Det upplevdes positivt av patienter att dem fick 

information om sitt tillstånd, men de hade önskat mer råd och stöd efter undersökning (Frank, 

Asp & Dahlberg, 2009). Socialstyrelsen (2005) betonar vikten av att sjukvårdspersonal ska ha 

förmåga att ge stöd och vägledning för att optimera vård och behandling. Alla sorters 

information, muntlig som skriftlig, ger ökad nöjdhet hos patienter. 
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Att sjuksköterskan visar respekt och lyhördhet är viktiga egenskaper enligt ICN:s etiska koder 

(International council of nurses, 2006). Frank, Asp och Dahlberg (2009) fann i sin studie att 

patienter kände ett behov av att använda olika strategier för att få uppmärksamhet när 

sjukvårdspersonalen inte visade engagemang. Ett bra bemötande har enligt Travelbee (1971) 

en viktig roll i sjukvården, kommunikation är det primära verktyget för att etablera en unik 

relation med patienten. Att personalen ställde öppna frågor gjorde att patienter kände sig 

välkomna dock kände patienter att de var tvungna att kämpa för att bli involverade i sin vård 

samt att de marginaliseras och inte fått den kontakt de önskat (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

Enligt Johnson och medarbetare (2009) upplevde patienter att dem inte fick någon relation till 

sjukvårdspersonalen, de var tacksamma för effektiv vård men önskat mer information om vad 

som hänt under besöket. Alla patienter berättade att sjukvårdpersonalen tagit blodprover men 

bristande information om provsvar skapade frustration. Att främja goda kontakter mellan 

vårdare och patient är viktigt så att kraven för god vård uppfylls (SFS 2017:81). När 

sjuksköterskor gav information om förfarandet och läkare om det medicinska tillståndet kände 

patienten förtroende och trygghet (Wiman, Wikblad och Idvall, 2006).  

Muntlin, Gunningberg och Carlssons (2006) studie visade att 168 patienter (n=200) kände att 

personalen lyssnat till det egna perspektivet. Travelbee (1971) menar att begreppet patient är 

individer i behov av vård, människan ska ses som unik och tänkande samt att hela människan 

ska vårdas, därav vikten att lyssna till det egna perspektivet. Patienterna ansåg att 

sjukvårdspersonalen använde anpassat språk i studien av Messina och medarbetare (2014). 

Enligt Eide och Eide (2009) är det viktigt att medicinska termer inte används i information 

som ges till patienter, naturligt språk bör användas för att patienter ska förstå vilken vård de 

fått. 

4.1.2 Oro och rädsla 

Enligt Möller, Fridlund & Göransson (2010) uppgav patienter att de kände oro över sin 

situation, samt att de inte skulle kunna beskriva sina symtom. Socialstyrelsen (2015) anser att 

möten ska anpassas till patientens förutsättningar, därför är det viktigt att ge patientens 

berättelse utrymme. Att känna trygghet på sjukhus är viktigt för patienten men om trygghet 

inte uppnås kan en lång väntan övergå i en känsla av övergivenhet (Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2012). En del patienter uppgav att de var rädda för att bli bortglömda i väntrummet 

eller osedda (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). Patienter uppgav i studien av Olofsson, 

Carlström och Pettersson (2012) att det var svårt att lämnas ensamma under besöket, en del 

upplevde att det var otryggt att befinna sig i en obekant miljö (Johnson et al., 2009). Att 
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sjuksköterskan presenterar sig och har ett tydligt kroppsspråk skapade trygghet hos patienten 

(Fossum, 2013). Information under väntetiden är viktigt för att bibehålla trygghet (Nydén, 

Petersson & Nyström, 2003).  

4.1.3 Det psykologiska behovet 

Det höga flödet av patienter i dagens sjukvård ställer krav på vårdpersonal att kunna vårda 

och hantera många patienter samtidigt (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Att bli tillfrågad 

”hur känner du nu?” inger trygghet hos patienten. För att patienten ska klara av den 

påfrestning som ett sjukhusbesök innebär bör personalen ha ett ödmjukt förhållningssätt, visa 

förståelse och tålamod (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). I studierna av Elmqvist, 

Fridlund och Ekebergh (2012); Frank, Asp och Dahlberg (2009) samt Möller, Fridlund och 

Göransson (2010) uppgav patienter att personalen fokuserat på medicinska frågor och glömt 

den psykologiska aspekten. De uppgav även att de var säkra på att få en medicinsk 

behandling, men möjligheten att delta i sin egna vård var liten. Det är viktigt att se patienten i 

helhet och ge möjlighet till att delta i sin vård, detta för att ha ett respektfullt förhållningssätt. 

Bemötandet är enligt Fossum (2013) viktigt i sjukvården, personalens förmåga att hantera och 

bemöta patienter empatiskt och med respekt är en av sjukvårdspersonalens viktigaste 

egenskaper. I studien av Messina och medarbetare (2014) uppgav 236 patienter (n= 259) att 

de kände att sjuksköterskan gav de tid och lyssnade på deras funderingar trots den stressiga 

miljön. Patienterna uppskattade att sjuksköterskan såg dem som personer snarare än siffror. 

En känsla av lugn infann sig när personalen inte visade någon stress och hade ett empatiskt 

förhållningssätt (Olofsson, Carlström & Pettersson, 2012).  

Hur patienten upplever kvaliteten på vården avgörs till stor del av bemötandet (Fossum, 

2013). Trots stressig miljö ska patienter få tid att ställa frågor och det är viktigt att 

sjukvårdspersonal reflekterar över kroppsspråket. Eide och Eide (2009) menar att icke-verbala 

uttryck tolkas av patienterna. Vårdpersonal kan förmedla intresse eller ointresse och avspegla 

om de är trötta, stressade eller har dåligt med tid. I studien av Pytel och medarbetare (2009) 

svarade 83,4 % (n=122)  att dem kände sig respekterade. 84% (n=122) av deltagarna 

värderade att personalen visade medkänsla och genuin oro.  

Patientens upplevelse av lidande och förlust utgör enligt Travelbee (1971) en central del i 

omvårdnaden. Att inge hopp hos patienten kan hjälpa patienten hantera sin sjukdom. Om en 

människa förlorat hoppet, bli det svårt att förbättra sin situation. En del patienter i studien av 

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) beskrev känslan av frustration och besvikelse när 
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fötter hördes utanför dörren utan att komma in i rummet. Denna frustration kunde hävas 

genom att vårdaren fanns tillgänglig och gav uppdatering om situationen. Att ge lite extra tid 

till patienten gör att de får ökat förtroende till sjukvården samt lättare kan hantera sin situation 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011).  

 

För att kunna vårda patienter på ett bra sätt har personcentrerad vård utvecklats och 

implementerats i vården, detta minskar även osäkerheten hos patienter (Alharbi, Ekman, 

Olsson, Dudas & Carlström, 2012). Personcentrerad vård innebär att aktivt lyssna till 

patienten och skapa en relation för att få patienten delaktig i vården (Britten et al., 2017). I 

studien av Olofsson, Carlström och Petersson (2012) uttryckte en patient att känsla av att få 

dela med sig av sina känslor var betydande. Varje patient är unik och att se hela människan 

leder till en förtroendefull relation mellan vårdare och vårdtagare.  

 

4.1.4 Första mötet 

Endast några få minuter krävs för att skapa förtroende och trygghet för en människa i kris 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). Det är av stor vikt att personalen lyssnar aktivt och 

bemöter patienten med ett kompetent förhållningssätt för att besöket ska upplevas positivt 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Patienter beskrev en känsla av öppenhet i triagerummet 

och att personal var omtänksamma, lugna samt bekväma (Möller, Fridlund & Göransson, 

2010). Rädsla och oro över vad som ska hända under besöket kan dämpas om sjuksköterskan i 

första mötet ger god information (Eide & Eide, 2009).  

 

För den oinvigde kan miljön på en akutmottagning kännas kaotisk och del patienter kan 

uppleva oro (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) fick 

resultat att patienter som ankom till akutmottagningen kände oro över besöket. Initialt 

uppnåddes förtroende genom att snabbt få kompetent och informationsrik vård i triagen. 

Patienter upplevde att de var uppmärksammade vilket resulterade i ett respektfullt 

förhållande. Patienter ansåg även att registreringen var effektiv och okomplicerad (Olofsson, 

Carlström & Petersson, 2012). Patienterna i studien av Möller, Frilund och Göransson (2010) 

uppskattade när de vid ankomst till akutmottagningen möttes av förväntad kompetens. I 

studien av Wiman, Wikblad och Idvall (2006) skapades förtroende då patienter uppfattade att 

sjuksköterskor och läkare var professionella. Interprofessionellt teamarbete är av betydelse 

när vårdarbete bedrivs. En del patienter utvecklade lojalitet till sjukvårdspersonalen, medan 

andra kände en tvetydighet att vara intressant och samtidigt ointressant under besöket 
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(Elmqvist, Fridlund och Ekebergh, 2012). Etik och moral är ett viktigt kompetensområde för 

vårdpersonal i vårdarbetet. För att kunna bedriva en professionell vård krävs det att 

vårdpersonal har kunskap inom området samt förståelse för patientens utsatta situation. För att 

patienter ska känna förtroende till sjukvården och uppsöka vård i god tid bör vården bedrivas 

så att varje patient känner sig välkommen och trygg. Att uppsöka vård i god tid ger bättre 

förutsättningar för god hälsa hos befolkningen (Socialstyrelsen, 2011).  

 

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av bemötande på akutmottagning. 

Litteraturstudie valdes som metod där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades 

för att skapa en bred översikt av forskning inom området. Litteraturstudie valdes som metod 

för att författarna ansåg att egen studie inte skulle resultera i lika bred data. Ämnet valdes för 

att båda författarna arbetar inom sjukvården och träffar ett stort antal patienter, intresse 

väcktes då författarna sett att bemötandet varierar hos sjukvårdspersonal. Förkunskap inom 

det valda området så som att personal arbetar under stress och press togs i beaktning under 

analys av artiklarna resultat för att få ett neutralt resultat utifrån ett patientperspektiv.  

Endast sökmotorerna Pubmed och Cinahl användes för att söka artiklar då dessa är lämpliga 

att använda vid omvårdnadsforskning, för att få en bredare sökning kunde således fler 

sökmotorer ha använts.  

 

Då det var svårt att hitta artiklar som besvarade studiens syfte med tidsintervallet på tio år, 

valde författarna att lägga till ytterligare ett år. Därefter valdes tio artiklar ut som var lämpliga 

för litteraturstudien. Sex artiklar var från Sverige, vilket författarna anser vara till fördel för 

studien. De övriga fyra kom från USA, Italien och Storbritannien. Fördelen med att artiklarna 

kom från olika delar av världen gör att studien får ett bredare perspektiv av 

undersökningsområdet. Då vi sett liknande resultat i samtliga studier kan en överförbarhet ses. 

Nackdelen med att välja artiklar från andra länder är att sjukvårdssystemen kan se lite olika 

ut, vilket gör att förutsättningarna för studierna är olika. Åldersspann valdes för åldersgruppen 

18 år och uppåt. Detta då studierna är baserade på patienters egna upplevelser.  

 

Artiklarna som valdes granskades efter mallen av Forsberg och Wengström (2013). Då alla 

inkluderade originalartiklar var skrivna på engelska försvårades granskningen, därmed kan 

resultatet variera efter tolkning av text.  
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4.3 Kliniska implikationer 

Akutmottagningar har vanligen en hög omsättning av patienter och en stressig arbetsmiljö. 

Dagens utmaning är att vårdpersonal ska kunna se och vårda patienten utifrån en 

personcentrerad vård. För att patienter ska uppsöka vård i god tid krävs det att de tidigare 

blivit bemötta med ödmjukhet, lyhördhet samt ett respektfullt förhållningssätt. Forskning 

visar att patienter känner brist på information och engagemang från vårdpersonal, vilket leder 

till missnöje. Det är viktigt med forskning och kunskap inom området så att vårdpersonal 

förstår att bemötandet är en av de viktigaste komponenterna inom vården. För att patienter ska 

kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt krävs det att personal inger förtroende och skapar 

hopp hos patienten. Med ett bra bemötande och stöd kan patienten lättare bemästra sin 

sjukdom.  

4.4 Slutsats 

Att få information under vårdbesöket anser patienten vara mycket viktigt. Bristande 

information kan generera känslor av missnöjdhet, frustration och ibland ilska. Ett gott 

bemötande från vårdpersonal krävs för att patienter ska känna sig tillfredsställda under 

vårdtiden. Det är viktigt att se patienten i helhet som unik individ med olika behov. Patienten 

behöver, för att känna sig nöjd med vården, få uppmärksamhet från vårdpersonalen samt att 

de visar engagemang, speciellt vid lång väntan. Vid undersökningar och procedurer bör 

patienter får mer information. Vårdpersonal kompletterar varandra i omvårdnadsarbetet, där 

läkare ger svar på medicinska frågor och sjuksköterskor ger god omvårdnad.  
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6  Bilaga 1 Översiktstabell av valda artiklar 

Författare, titel, 

årtal, land 

Syfte Metod, design Resultat, slutsats Etik Kvalitet 

Författare: 

Wiman,E., 

Wikblad, K. & 

Idvall E. 

Titel: Trauma 

patients´ 

encounters with 

the team in the 

emergency 

department – a 

qualitative study.  

Årtal: 2006 

Land: Sverige 

Att utforska 

traumapatienters 

upplevelse om mötet med 

akutvårdspersonal på 

akutmottagning.  

Design: Fenomenografisk ansats.  

 

Metod: Kvalitativ studie med 23 

stycken semistrukturerade intervjuer.  

 

 

 

Resultat: Patienters 

upplevelse på akutmottagning 

kategoriserades efter tre 

huvudkategorier: De 

instrumentella, de 

uppmärksamma, de 

oengagerade. 

 

Slutsats: Patienter anser att en 

bra vård är när vårdgivaren 

kan växla sitt agerande och 

bemötande efter patientens 

behov och erfarenheter, och 

samtidigt kunna hantera det 

instrumentella som handlar om 

skadan som hen har fått. 

Flexibilitet mellan det fysiska 

och psykosociala. 

Studien är 

godkänd av den 

regionala 

forskningsetiska 

kommittén, 

fakulteten för 

hälsa och 

vetenskap, 

Linköpings 

universitet.  

Hög.  

Författare: 

Olofsson, P., 

Carlström ED. & 

Pettersson S B. 
Titel: During and 

beyond the triage 

encounter: 

Chronically ill 

elderly patients´ 

experiences 

throughout their 

emergency 

Att utforska och beskriva 

erfarenheter hos kroniskt 

sjuka äldre patienter under 

deras triage-möte samt 

efterföljande 

akutmottagningsvistelse.  

 

Design: Beskrivande fenomenologisk 

ansats.  

 

Metod: Kvalitativ studie med 

Intervjuer med öppna frågor.  

 

 

Resultat/Slutsats: 

Sammantaget upplevde 

deltagarna besöket till 

akutmottagningen som en 

motsägelsefull händelse. 

Initialt uppnåddes förtroendet 

genom snabb och kompetent 

vård. Intresse från 

sjuksköterskan under triage-

mötet bidrog till en känsla av 

att vara "i centrum av 

uppmärksamhet". 

Uppmärksamheten bidrog 

Etik: Studien 

följde noggrant 

alla etiska 

förfarande enligt 

svensk lag. 

Godkänd enligt 

svensk etisk 

kommitté på ett 

universitetssjukhus 

i Sverige.   

Hög 
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department 

attendances. 

Årtal: 2012 

Land: Sverige  

också till ett respektfullt 

förhållande mellan 

sjuksköterska och patient. 

Under resten av besöket 

orsakade sjuksköterskornas 

attityder, likgiltighet och 

ouppmärksamhet en känsla av 

uteslutning. En uppfattad brist 

på intresse för patienten bidrog 

till frustration och besvikelse 

bland deltagarna. Denna 

negativa attityd påverkade 

patientens övergripande 

uppfattning om besöket och 

skapade en bestående negativ 

association med 

akutmottagningen.  

 

Författare: 

Möller, M., 

Fridlund, B. & 

Göransson, K. 

Titel: Patient´s 

conception of the 

triage encounter at 

the emergency 

department.  

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

Att beskriva patienters 

upplevelser av triagemötet 

på akutmottagning.  

Design: 

Fenomenografisk ansats.   

 

Metod:  Kvalitativ studie med 20 

stycken semistrukturerade intervjuer. 

  

Resultat:  

De fann fem huvudkategorier:  

Det osäkra mötet. Det 

humanistiska mötet.  

Det logiska mötet.  

Informationsutbytet.  

Miljöpåverkan.  

Slutsats:  

Sjuksköterskan har en stor roll 

i hur patienten upplever sitt 

första möte på akuten och 

uppskattar att 

sjukvårdspersonalen ser hela 

människan inte bara 

sjukdomen. Triagemötet är 

viktigt för patienters resterande 

upplevelse av besöket.  

Etik: Studien 

följde alla etiska 

regler. Efter 

samråd med etisk 

kommitté ansågs 

ett formellt etiskt 

tillstånd onödigt 

då studien ansågs 

som ett 

kvalitetsprojekt. 

Chef för 

akutmottagning 

godkände studien. 

Medel 
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Författare:  

Frank, C., Asp, M. 

& Dahlberg, K.  

Titel: Patient 

participation in 

emergency care – 

a 

phenomenographic 

analysis of 

caregivers’ 

conceptions 

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

Beskriva patienters olika 

upplevelser och 

förväntningar om patient 

deltagandet i vården på en 

akutmottagning.  

Design: Fenomenografisk ansats.  

 

Metod:  Kvalitativ studie med nio 

stycken intervjuer utifrån ett 

livsvärldsperspektiv.   

 

 

Resultat: Patienter beskriver 

deltagandet i tre kategorier: 

1. Att bli bekräftad 

2. Kampen om att bli 

involverad 

3. Att ha ett tydligt 

utrymme i sin vård. 

Slutsats: Alla patienter är 

unika och har olika behov, 

därför ska vården utgå från 

varje möte. Patientmedverkan 

kräver inte längre tid i 

praktiken utan det kan gynna 

patientens upplevelse och ge 

personalen viktig information. 

Etik: Godkänd av 

karolinska 

institutets 

etikkommitté samt 

av chefer för 

akutmottagning.  

Hög 

Författare:  

Elmqvist,C., 

Fridlund, B. & 

Ekebergh, M. 

Titel: On a hidden 

boardgame: the 

patients´ first 

encounter with 

emergency care at 

the emergency 

deparment.  

Årtal: 2012 

Land: Sverige 

Beskriv och förstå 

patientens första möte i 

akutsjukvården, som 

upplevs av patienten och 

närstående samt 

vårdgivaren.  

 

Design:  

Fenomenologisk ansats utifrån ett 

livsvärldsforskningsperspektiv. 

 

Metod: Kvalitativ studie med 14 

ostrukturerade intervjuer.  

 

  

Resultat: Patienter, anhöriga 

möter vården utan vetskap om 

vad som kommer hända dem. 

Därmed uppstår motstridiga 

förväntningar mellan patienten 

och de första leverantörerna. 

Vårdgivaren vill utesluta fara 

för individen och ge en 

medicinsk bedömning. 

Patienter binder sin 

kroppskontroll och tidskontroll 

till vården.  

Slutsats: För att öka patients 

känsla av kontroll är det viktigt 

att sjuksköterskan ger tydlig 

information. Genom att 

upprätthålla kommunikation i 

väntan på läkare upplever 

patienter en känsla av respekt.  

 

Etik: Godkänd av 

regionala 

forskningsetiska 

kommittén vid 

Lidköpings 

Universitet.   

Medel 
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Författare: 

Johnson, M., 

Goodacre, S., Tod, 

A. & Read, S  

Titel: Patients´ 

opinions of acute 

chest pain care: a 

qualitative 

evaluation of 

Chest Pain Units.  

. 

Årtal: 2009 

Land: 

Storbritannien 

Att utforska erfarenheter 

från individer som vårdats 

för akut bröstsmärta. 

 

Design: RCT med intervention och 

kontrollgrupp.   

 

Metod: Kvalitativ studie med 26 

stycken semistrukturerade intervjuer.  

 

 

 

Resultat: Patientnöjdheten är 

personcentrerad och ingen 

signifikant skillnad kunde ses 

mellan grupperna. Nöjdheten 

värderas högt för 

sjuksköterskan gällande: 

omsorg, lugnande effekt och 

kompetens. Patienter som ej 

led av hjärtsjukdom önskade 

mer stöd efter kontakt med 

vården.  

 

Slutsats: Sjuksköterskan har 

en central roll i att ge god 

omsorg samt att lugna 

patienter. Dessa egenskaper 

ger hög nöjdhet hos patienter.  

Etik: Studien fick 

godkännande från 

lämpliga 

forskningsetiska 

kommittéer.  

Hög 
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Författare: 

Wright, G.,Causey, 

S., Dienemann, J., 

Guiton, P., Coleman, 

F. & Nussbaum, M. 

Titel: Patient 

satisfaction with 

nursing care in an 

urban and suburban 

emergency 

department. 

Årtal: 2013 

Land: USA  

 

Att undersöka 

patienttillfredställelsen i 

akutsjukvården.   

Design: 

Kvasiexperimentell 

konstruktion med 

enkätundersökning som 

instrument.  

Metod: Kvantitativ 

studie med 

undersökning på 

interventionsgrupp 

(n=327) och 

kontrollgrupp (n=246).  

 

Resultat: Nöjdheten ökade när 

sjuksköterskan engagerade sig i form att 

ge information, broschyrer och 

tillhandahöll aktivitet under väntetiden.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor kan påverka 

patientnöjdheten på akutmottagningen 

genom kommunikation och omsorgsfullt 

beteende. 

 

Etik: Har etiska 

överväganden och är 

godkänd av 

institutionens styrelse. 

Hög 

Författare:  

Pytel, C., Fielden, N 

M., Meyer, K H. & 

Albert, N. 

Titel: Nurse-

Patient/Visitor 

communication in 

the emergency 

department 

Årtal: 2009 

Land: USA 

Att undersöka vuxna patient- och 

besökares uppfattningar om 

viktiga kommunikationsbehov, 

patient- och besökares uppfattning 

om omvårdnadskommunikation 

och kongruens mellan patient / 

besökare och sjuksköterskors 

uppfattning om 

kommunikationsbehov 

Design: Prospektiv 

beskrivande studie med 

enkätundersökning som 

instrument.  

 

Metod: Kvantitativ 

studie. 122 deltagare. 

Resultat: Av 19 

kommunikationsbehovsalternativ fick 

14 (74%) en genomsnittlig rangordning 

på 80% eller högre som "väldigt viktigt" 

av patienter / besökare. Antalet 

kommunikationsbehov som uppfattades 

av patienter / besökare har också valts 

av sjuksköterskor som det högsta 

kommunikationsbehovet. 

Slutsats: Patienter och sjuksköterskor 

har samma uppfattning om vilka 

kommunikationsbehov som är viktiga i 

vården. 

 

Etik: Har etiska 

överväganden och är 

godkänd av 

institutionens styrelse.  

Medel 

Författare: 

 Muntlin, Å., 

Gunningberg, L. & 

Carlsson, M. 

Titel: Patients´ 

perceptions of 

quality of care at an 

Att identifiera patientens 

uppfattningar om vårdkvalitet vid 

en akutavdelning och områden för 

kvalitetsförbättring. 

 

Design: Prospektiv 

deskriptiv studie.  

Metod: Kvantitativ 

studie. 200 deltagare 

Resultat: Patienterna uppskattade 

vårdkvaliteten som ganska bra, men det 

fanns områden som behövde förbättras. 

En hög procent av otillräcklig kvalitet 

var relaterad till miljön i 

akutavdelningen. Mer än 20% 

uppskattade att sjuksköterskor inte visat 

Etik: Godkänd av 

medicinska 

fakultetsforsknings- 

etikutskottet vid 

Uppsala universitet.  

Medel 
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*Kvalitetsgranskad med kvalitetsgranskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa av Forsberg och Wengström (2013).  

 

 

emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement.  

Årtal: 2006 

Land: Sverige  

intresse för livssituation samt givit 

användbar information. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver visa 

mer intresse för patienten genom att ge 

adekvat information samt förbättra 

miljön på akutavdelning.  

Författare: 

Messina, G., Vencia, 

F., Mecheroni, S., 

Dionisi, S., 

Baragatti, L. & 

Nante, N. 

Titel: Factors 

affecting patient 

satisfaction with 

emergency 

department care: an 

Italian rural 

hospital.  

Årtal: 2014 

Land: Italien  

Att mäta och studera förhållandet 

mellan patientnöjdhet i en 

omvårdnadsklinik med hjälp av 

ett validerat verktyg, för att kunna 

planera framtida förbättringar. 

Design: Beskrivande 

tvärsnittsstudie.  

 

Metod: Kvantitativ 

studie. 259 deltagare. 

Resultat: Det olika variabler jämfördes 

med x2- test. Det resultat författarna 

kunde finna var:  

Att hela tiden hållas informerad av 

sjuksköterskan hjälpte till för nöjdheten 

hos patienten.  

Slutsats: Studien betonar viktiga 

områden inom omvårdnad, för att kunna 

initiera förbättringar. 

Sjuksköterskans roll är att hålla 

patienten uppdaterad om hur läget ser ut, 

om till exempel läkarundersökningen 

blir försenad eller hur en viss 

undersökning går till. Sjuksköterskan 

ska även ta sig tid att lyssna och 

kommunicera på ett sätt så att patienten 

förstår. 

 

Etik:  

Enligt författarna hölls 

studien fullständigt 

anonym samt följde 

etiska regler därav 

behövdes ingen 

etikansökan. Projektet 

utfördes med 

godkännande av 

sjukhusmedicinska 

fakulteten.  

Medel 


