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Abstract 

Bakgrund: Även om många patienter är nöjda med vården de får via ambulans och på 

akutmottagningar så finns det ett missnöje hos patienter avseende brist på bekräftelse, 

delaktighet och information. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva hur patienter upplever bemötandet av 

vårdpersonal inom ambulansvård och på akutmottagningen. 

Metod: Denna studie använder sig av kvalitativa originalartiklar för att sammanställa 

patienters perspektiv av bemötande av ambulanspersonal och personal på akutmottagningen.   

Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet: Patienternas behov av att inkluderas; vilket 

främst handlade om att bjudas in till dialog kring sin vårdsituation. Patienternas behov av att 

bekräftas; där det framförallt handlade om att bli tagna på allvar gällande oro och symtom 

samt bli behandlade som unika människor. Patienternas behov av information; vilket 

huvudsakligen var information kring väntetider, behandling och regler på akutmottagningen. 

Behoven varierar mycket från patient till patient. Då patienter inte upplevde att de blev 

bemötta på ett tillfredsställande sätt uppkom ett missnöje hos patienterna.   

Slutsats: Sammanställningen visade liknande resultat för patienter som blivit omhändertagna 

av ambulanspersonal såväl som personalen på akutmottagningen. Bortsett från att det fanns 

ett ökat behov av information för patienterna på akutmottagningen. Med ett holistiskt 

perspektiv kan vårdpersonalen främja ett gott bemötande mellan patient och vårdgivare. 

  

Nyckelord: ambulans, akutmottagning, bemötande, vårdpersonal, Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Introduction: Even though a lot of patients are pleased with the encounter with ambulance 

personnel and personnel in the emergency department, there still are areas that dissatisfy the 

patients, for example lack of confirmation, information and participation. 

Aim: The aim of this study was to describe the patients perspective of encountering personnel 

in the ambulance and the emergency departments. 

Methods: This study uses qualitative original articles to compile the patients perspective of 

encountering ambulance personnel and personnel in the emergency department. 

Results: Three main themes emerged: The patients need to be included; which mainly covered 

the need to be involved in the dialogue with the careers. The patients need to be 

acknowledged; Which covered being taken seriously and be treated as a unique human being. 

The patients need for information; Covering information about waiting times, treatment and 

the rules of the emergency department. The needs vary between patients. When the patient 

experienced his or her needs as unmet, feelings of dissatisfaction emerged.  

Conclusions: The results showed similar results for patients receiving care from the 

ambulance service as well as at the emergency department. Except that the patients in the 

emergency department perceived a lager demand for information. A holistic perspective 

among the caregivers can promote a positive encounter between the careers and the patients. 

  

Key words: ambulance, emergency department, encounter, health personnel, Sweden 
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1. BAKGRUND 
Akutsjukvård definieras som en specialitet vilket omfattar diagnostik, utredning och 

behandling av akuta sjukdomstillstånd under tidspress med begränsad information om 

patienten, samt att kunna koordinera vårdinsatserna effektivt baserat på tillgängliga resurser 

och patientens tillstånd. Vid akuta tillstånd krävs ett snabbt omhändertagande där graden av 

sjukdom avgör hur snabbt patienten får vård. Runt om i Sverige använder sig 

akutmottagningarna av olika triagemetoder för att effektivt kunna ge patienterna 

prioriteringsnivåer baserat på sjukdomsbilden (Socialstyrelsen, 2008).   

Exempel på en metod är MTS som står för Manchester Triage System. Patienterna delas upp i 

fem prioriteringsnivåer där nivå 1 kräver omedelbar läkarkontakt och grad 2-5 bedöms kunna 

vänta 10 - 240 minuter. Besluten om vilken nivå som tilldelas baseras på ett medicinskt 

beslutsstöd som är utformat som ett flödesschema. Flödesschemat presenterar det mest akuta 

tillståndet först för att identifiera de allvarligaste symtomen så tidigt som möjligt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Detta arbete berör patienternas upplevelser av bemötandet hos 

vårdpersonalen på akutmottagningar samt inom ambulanssjukvården. 

 

Den akuta sjukvården som sker utanför sjukhuset i form av ambulansvård skiljer sig mycket 

från den sjukhusbundna vården. Patienten är påverkad av den akuta händelsen och kan 

befinna sig i en kritisk situation vilket oftast leder till ett beroende av andra människor. För att 

kunna tillgodose patientens behov krävs det att ambulanssjuksköterskan är lyhörd och kan 

använda alla sina sinnen (Wiman & Wikblad, 2004). Ambulanssjukvården bygger på korta 

möten mellan patient och personal. Under denna begränsade tid ska ambulanssjuksköterskan 

skapa närhet och samtidigt upprätta en god relation till patienten (Dahlberg et al. 2003). Enligt 

Suserud, Bruce och Dahlberg (2003) framgår att det viktigaste för ambulanssjuksköterskan är 

att skapa ett förtroende mellan patienten och sig själv, vilket i sin tur leder till att patienten 

kan känna sig trygg. Känslan av trygghet är speciellt viktig i akuta situationer där 

ambulanssjuksköterskans arbetssätt måste upplevas kontrollerat och organiserat. Patienter 

tycker att öppenhet och ärlig kommunikation, samtidigt som det förmedlas på ett 

lättförståeligt språk är av stor vikt. Att personalen tilltalar patienterna med deras namn 

upplevs som medmänskligt. Personliga närmanden i kommunikationen uppfattas som 

uppmuntrande samtidigt som personalen visar förståelse vilket bidrar till en ökad känsla av 

trygghet för patienten (McCabe, 2004). 
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Enligt en studie gjord av Europakommissionen så upplever patienten mer kontroll över sin 

situation om de känner att de kan ställa frågor, att vårdpersonalen lyssnar aktivt på dem, samt 

tillhandahåller tillräcklig information. Att erbjudas val, samt möjligheten till att delta i 

besluten bidrar också till kontroll. Tilliten till vårdgivarna är nödvändig för att upprätta en 

positiv relation och detta associeras med god kommunikation och kompetent personal. Ett 

intresse för patienten där vårdgivarna tar sig tid för att lyssna aktivt för att se helheten ger 

patienten en ökad känsla av kontroll. Det framgår att då detta uteblir så upplever vårdtagaren 

en känsla av maktlöshet och en känsla av brist på kontroll vilket avskräcker patienten från 

deltagandet i sin egna vårdprocess (Europakommissionen, 2012). 

  

I en nationell enkätundersökning som behandlar bemötandet på akutmottagningar utfört av 

Sveriges kommuner och landsting framgår att majoriteten av patienterna är nöjda med 

bemötandet på akutmottagningar runt om i Sverige. Samtidigt som en stor del av de 

anmälningar som kommer in till patientnämnden gäller just bristfälligt bemötande och 

kommunikation. I undersökningen framgår även att individer med utländskt ursprung lämnar 

sämre omdöme kring bemötande, information och delaktighet i vården än personer med 

svenskt ursprung. En viss skillnad mellan könen kan också påvisas, då kvinnor generellt 

uppger ett sämre omdöme kring bemötande än männen (Socialstyrelsen 2011). 

  

Med ett ökande patientflöde i Sverige, omkring 2,5 miljoner besök på akutmottagningen 

under året 2015 så framgår det att vistelsen vid hälften av dessa besök överskred 3 timmar. 

Mellan åren 2010 och 2015 har den totala genomsnittliga tiden patienterna spenderar på 

akutmottagningen ökat med 31 minuter. Det framgår även att äldre patienter, över 80 år, har 

en längre total vistelsetid och dessutom att vistelsetiden hos denna patientgrupp jämfört med 

samtliga patienter ökat med 41 minuter. Faktorer som har betydelse för väntetiden är ålder, 

födelseland, utbildning och vårdtyngd.  Undersökningen visar dock på en stor variation över 

landet (Socialstyrelsen, 2015). 

  

Den ökande populationen som även blir äldre leder till ett högre tryck på vården och ännu 

längre väntetider för patienterna. När vårdtyngd ökar samtidigt som personalbrist råder så 

orsakar detta en allt mer osäker vård, där vårdpersonalen inte har samma förutsättningar för 

att kunna ge patienterna adekvat vård och omsorg. Detta ger upphov till sämre relationer 

mellan vårdgivare och patient som leder till ett minskat välbefinnande hos patienterna 

(Socialstyrelsen, 2015). Forskning visar att psykosociala faktorer som ett gott bemötande och 
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några väl valda ord kan bidra till läkningsprocessen och även lindra sjukdom och är därför av 

stor vikt inom vården (Frisaldi, Piedimonte & Benedetti, 2015). 

  

Vid uppkomsten av ett plötsligt sjukdomstillstånd som kräver akutsjukvård, leder detta till att 

individen abrupt försätts i en beroendeställning till bland annat vårdpersonalen. Detta kan i sin 

tur leda till att patienten i varierande grader ger upp sin autonomi och integritet. Med 

autonomi menas personens upplevelse av självständighet, oberoende och självstyrande 

(Cullberg, 2006). Integritet definieras som det oberörbara i människans personlighet, en 

personlig sfär vilken individen själv styr över. För att bevara individens autonomi och 

integritet krävs det att personalen är lyhörda för personens önskemål och personliga värden, 

samtidigt som patient måste respekteras som en unik helhet och inte reduceras till sitt 

medicinska tillstånd (Stryhn, 2007). För att bejaka individens integritet och autonomi är 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal central (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren är nödvändig för att kunna göra 

patienten delaktig och få nödvändig information angående patientens vård vilket också är en 

rättighet (SFS 2017:30). Patienten har rätt till information som är individuellt anpassad, samt 

ha chansen att bestämma vilken behandlingsmetod som används och även få förnyade 

medicinska bedömningar (SFS, 2014:821). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 

ska bland annat det vårdande mötet bygga på respekt för patientens autonomi samt integritet, 

främja goda relationer mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen vilket styrker 

Stryhn (2007) som menar att patienten ska respekteras som en unik helhet. 

  

Omvårdnadsteorin som valts i det här arbetet är Katie Erikssons interaktionsteori som baseras 

på människan som unik individ som definieras av sina relationer. Problem som dåligt 

bemötande kan härledas till bristande respekt och medmänsklighet från vårdpersonalen. 

Etnicitet och kön är några faktorer som har resulterat i skillnader i bemötande och 

handläggning av patienter. Katie Erikssons teori har fokus på grundläggande och 

allmänmänskligt behov, såsom att ge och få uppmärksamhet av andra människor samt 

behovet att känna sig förstådd och känna samhörighet. Hennes idé av vårdandet är att den ska 

utgå från relationen mellan patient och vårdare och ska enligt henne ske i “andan av tro, hopp 

och kärlek”. Tro står för exempelvis en patients förtroende för en behandlingsmetod, hoppet 

är vad som anses värdefullt för patienten som att bli hörd och få snabb vård, och slutligen 

kärlek som har en innebörd om omtanken till en medmänniska. Katie Erikssons 

konsensusbegrepp är människa, värld, hälsa, omvärld samt lidande. Hälsa beskrivs som något 
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vi inte kan ge till någon annan. Däremot kan vi stödja människor till att vara i hälsa. Det är ett 

tillstånd som är i ständig förändring där många faktorer påverkar människans upplevelse av 

att vara i hälsa. Hälsan i sig är känslan av helhet och det är denna helhet som ger människan 

upplevelsen av att vara i hälsa. Vårdprocessen finns till för att ge hälsa och därmed bidrar alla 

aktiviteter som utförs under vårdprocessen till att stödja hälsa (Eriksson, 1997). 

  

Grunden i vårdandet enligt Eriksson (2014) ligger i relationen mellan vårdare och patient där 

människan träder fram i relationen till andra människor. Genom denna relation kan kärlek 

förmedlas och ett utrymme för tillväxt skapas. Det är genom detta utrymme som patienten ska 

kunna förmedla sina behov, begär och problem. Kontinuiteten i vårdförhållandet är viktigt för 

vårdprocessen, då detta möjliggör att hälsan ostört kan optimeras över tid. Vårdrelationen är 

kärnan i vårdandets processer. En fungerande vårdprocess förutsätter en god vårdrelation. Då 

vårdrelationen uteblir så baseras vårdprocessen på en rad olika uppgifter som ska utföras och 

patientens själ glöms bort (Eriksson, 2014). 

  

Människor har olika aktuella behov som influerar personens handlingar. Bakom dessa behov 

kommer personens begär och med det menas hennes innersta längtan och önskningar. Några 

av de grundläggande begären för att kunna mogna till en hel och harmonisk människa är att 

bli accepterad och bekräftad för den unika människan hen är. Vidare kommer fundamentala 

begär som begäran efter liv och kärlek. Där begäran efter liv grundar sig i individens sökande 

efter mening i livet, dels genom att bevara biologisk balans samt skydda sig från faror. 

Strävan efter kärlek yttrar sig genom relationen till andra människor. Alla människor har en 

inneboende längtan efter att betyda och få vara någon. På samma gång som hen har en önskan 

efter delaktighet och förening med andra. För att tillfredsställa dessa behov och begär krävs 

det att vårdpersonalen har kännedom om dessa (Eriksson, 2014). 

 

	
	
1.1 Problemformulering  

Sjuksköterskans uppgift är att ge en god och effektiv evidensbaserad vård där patienten 

respekteras för den unika personen hen är. Ett gott bemötande där patienten känner sig 

respekterad och delaktig i sin vård främjar läkandeprocessen samt upplevelsen och ger en 

större känsla av kontroll hos vårdtagaren. Samtidigt så kommer det in en mängd anmälningar 

till patientnämnden där patienter upplevt bristfälligt bemötande och kommunikation. En 
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sammanställning av aktuell forskning behövs inom området för att få en överblick av hur 

patienter upplever bemötandet inom akutvården. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur patienter upplever bemötandet av vårdpersonal 

inom ambulansvård och på akutmottagningen i Sverige.  

 

2. METOD 

2.1 Design 

Arbetet har gjorts med en beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

  

2.2 Sökstrategi 

För att hitta relevant litteratur till ämnet användes databaserna PubMed och Cinahl vid 

litteratursökningen. Sökorden bestod av följande; emergency service, emergency, patient 

experiences, patient perspective, emergency department, Sweden. Först lästes titlar och sedan 

valdes abstracts. Se bilaga 1. 

  

Samtliga 12 artiklar som användes för denna litteraturstudie är kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar och måste ha passerat ett antal inklusionskriterier samt exklusionskriterier 

utan anmärkning. Inkluderingskriterierna var följande: Artiklarna skulle vara publicerade efter 

2005, vara i fulltext, beröra svensk akutsjukvård, ambulansvård och/eller på akutmottagningar 

i Sverige. Patienterna skulle vara 18 år gamla eller äldre. Studier exkluderades då kvaliteten 

bedöms som låg samt om artikeln inte granskats av en etisk kommitté och ett etiskt 

resonemang inte framgick relaterat till studien.   

  

2.3 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga att ha i åtanke när en litteraturstudie ska göras. Studierna som 

inkluderas i projektet skulle vara godkända av en etisk kommitté för att säkra en hög etisk 

kvalitet, alternativt föra ett trovärdigt etiskt resonemang. Samtliga artiklar som ingick i 

studien skulle redovisas (Forsberg & Wengström, 2008). För att undvika konfirmeringsbias så 

valdes den inkluderade forskningen genom ett objektivt urval (Polit & Beck, 2013). 
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2.4 Bearbetning och analys 

2.4.1 Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskning gjordes enligt SBU:s granskningsmall (bilaga 2) för artiklar där kvalitativ 

forskningsmetodik har använts. Artiklarna bedömdes från låg kvalitet till hög kvalitet. 

Inkludering har skett då artikeln bedöms ha medelgod, till hög kvalitet. Denna 

granskningsmall har haft förbestämda kriterier där varje har fyra svarsalternativ i formen av 

”ja”, ”nej”, ”oklart” och ”ej tillämpligt”. Alternativet ”oklart” angavs då uppgiften saknades i 

texten. Om frågan inte var relevant så används alternativet ”ej tillämpligt”. Kriterierna 

berörde syfte, urval, datainsamlig, analys och resultat. Efter analysen så bedömdes svaret med 

tanke på den upplevda trovärdigheten, samt kvalitet varefter artiklar utesluts eller inkluderas 

(SBU, 2014). Samtliga artiklar bedömdes ha hög kvalitet och inga artiklar uteslöts på grund 

av bristfällig kvalitet. 

  

2.4.2 Resultatanalys 

Artiklarna som bedömdes ha medelhög eller högre kvalitet och inkluderats, granskades enligt 

The Nobilt & Hare Approach, avseende skillnader och likheter. Resultatet av detta 

sammanställdes där genomgående teman lyfts. Artiklarna kopplades sedan till varandra enligt 

tre principer; direkt jämförbara, artiklarna motsätter varandra eller att slutsatsen stämmer 

överens (Polit & Beck, 2013). 

  

Artiklarna som valdes ut baserat på inklusions och exklusionskriterierna lästes noggrant 

individuellt igenom upprepade gånger för att ge en djupare förståelse för innehållet samt för 

att med lätthet kunna orientera sig genom texterna under arbetets olika faser. Därefter 

användes understrykningspennor och separata anteckningar för att identifiera det som ansågs 

relevant för syftet med arbetet, artiklarna sammanfattades individuellt. De utvalda artiklarna 

delades initialt in i två grupper beroende på vilka områden de behandlade; ambulans och 

akutmottagningen. En artikel behandlade båda områdena och fick därför ingå i båda 

grupperna. Enligt The Nobilt & Hare approach identifierades likheter och skillnader mellan 

artiklarnas resultat som sedan analyserades, först individuellt 

och sedan gemensamt (Polit & Beck, 2013). Dessa anteckningar lästes sedan igenom 

upprepade gånger för att kunna identifiera samband mellan de olika artiklarna. När analysen 
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var klar framkom olika teman. Eftersom artiklarna behandlade både ambulansvården och 

akutmottagningen, delades även resultatdelen upp i två delar. En resultatdel behandlade 

ambulansen och den andra akutmottagningen. Två gemensamma teman hittades och ett 

ytterligare tema för akutmottagningen. Sammanlagt uppkom tre teman varav två berör båda 

resultatdelarna och den tredje enbart berör akutmottagningen.  

 

3. RESULTAT 
Resultatdelen är uppdelad i två delar där den första berör situationen inom 

ambulanssjukvården i Sverige. Del två berör situationen på akutmottagningar runt om i 

landet. Se bilaga 2. De teman som valts för respektive del har i uppgift att fånga upp och 

belysa olika aspekter av bemötandet av vårdpersonalen utifrån patientens perspektiv inom 

akutsjukvården. De teman som berör ambulanssjukvården berör även akutsjukvården på 

akutmottagningen. Akutmottagningen har fått ytterligare ett tema för att ge en bredare 

täckning och djupare förståelse. Samtliga teman redovisas i tabell. Se tabell 1. 

  

Tabell 1. 

Vårdplats Teman 

Ambulanssjukvård Patientens behov av att inkluderas 
Patientens behov av bekräftelse 

Akutmottagning Patientens behov av att inkluderas 
Patientens behov av bekräftelse 
Patientens behov av information 

 

3.1 Ambulanssjukvård (del I) 

3.1.1 Patientens behov av att inkluderas 

Efter att ha tillkallat ambulans så upplever patienten ofta trygghet som en följd av vetskapen 

av att hjälp är på väg. Enligt Ahl och Nyström (2012) så verkar det vara möjligt att 

omedelbart etablera en stabil grund för tillit och förtroende. Ambulanspersonalens kunskap 

både imponerar och stärker patientens känsla av trygghet. Det finns goda förutsättningar för 

ett gott vårdande möte, men denna relation är mycket sårbar. Ett omedelbart accepterande av 

vården ambulansen erbjuder verkar vara startpunkten för patientens känslor av deltagande i 
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sin vård. Att känna sig delaktig kan förvandla vården till en holistisk erfarenhet. Vissa 

patienter upplevde att de aldrig blivit så betrodda, lyssnade på och respekterade som de blev 

av ambulanspersonalen under vården. Sådana erfarenheter belyser hur ambulanspersonalen 

kan använda sin kompetens för att lyfta patientens unika helhet (Ahl & Nyström, 2012). 

Patienter upplevde att tilliten till ambulanspersonalen var central i en utsatt situation och 

genom att bli behandlad med empati samt bli inkluderad i dialogen kring de beslut som 

fattades och bedömningar som gjordes, resulterade i att patienterna kände sig sedda och nöjda 

med mötet (Rantala, Ekwall & Forsberg, 2015). Det styrks i Ahl & Nyström (2012), som 

vidare menar att då ambulanssjuksköterskan utför sina uppgifter professionellt. På ett sätt som 

inte förminskar patienten samtidigt som de skapar en lugn och kontrollerad situation, bidrar 

till att patienten upplever att hen blir respekterad för den unika människa hen är. Detta bidrar 

till att patienten känner sig delaktig och trygg i sin vård. 

  

När känslor av delaktighet hos patienten uteblir så kan känslor av exklusion i den vårdande 

situationen uppstå (Ahl & Nyström, 2012). När ambulanspersonalen fattar beslut utan att 

involvera patienten så leder även det till känslor av exklusion (Rantala et al., 2015). Studien 

gjord av Aronsson, Björkdahl, Wireklint-Sundström (2013) som berör äldre patienter med 

misstänkta höftfrakturer visar att det finns risk att ambulanspersonalen samlar in information 

från anhöriga istället för att involvera patienten i sin egna vård. Denna typ av bemötande då 

patienten inte inkluderas i sin vård skapar också känslor av skuld samt förhoppningar om att 

slippa behöva kontakta ambulanssjukvården igen (Aronsson et al., 2013). När 

ambulanspersonalen varken bjöd in till diskussion eller lyssnade på patienten skapades 

känslor av maktlöshet hos vårdtagaren (Rantala et al., 2015). Den äldre patientgruppen kände 

även ibland att ambulanspersonalen undanhöll information från dem. Patienterna upplevde att 

de exkluderas genom att inte få information om vad som händer eller ska hända med dem. En 

patient uttrycker att ambulanspersonalen inte gav någon information alls. Samma patient 

beskriver också att ambulanspersonalen inte pratade med hen (Aronsson et al., 2013). 

  

När de medicinska arbetsuppgifterna i ambulansen prioriteras framför det vårdande mötet så 

visar det sig i form av känslor av ensamhet och brist på kontakt med ambulanspersonalen 

(Aronsson et al., 2013). Vidare styrks detta i artikeln författad av Ahlenius, Lindström och 

Vicente, (2015). Som i sin studie undersöker ett antal inskickade avvikelserapporter från 17 

patienter i Stockholm. Här framgår det att patienterna förväntar sig att ses som unika 

människor och behandlas med respekt, försiktighet och omtanke. Istället kände sig patienterna 
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objektifierade. Den aggressiva tonen som dessa patienter upplevde beskrivs som “kort”, 

“otrevlig”, “arg och avvisande”. Behovet och förväntan av att bli behandlad med respekt samt 

tas på allvar blev aldrig tillgodosett vilket skapade lidande på grund av vården (Ahlenius et 

al., 2015). Ett resultat av att bli sedd som en person är att patienten kan gå från osäkerhet till 

att kunna delta i besluten rörande sin vård. Informanterna uttryckte vikten av att 

vårdpersonalen skapade en lugn och trygg atmosfär (Rantala et al., 2015).    

  

3.1.2 Patientens behov av bekräftelse 

Vid upplevelsen av allvarlig sjukdom så uppkommer en känsla av sårbarhet och osäkerhet på 

grund av ovissheten om vad som är fel. Detta resulterar i ett starkt behov av att få den 

upplevda allvarlighetsgraden bekräftad av sin direkta närhet. När beslutet tagits om att skicka 

en ambulans till den drabbade under samtalet till SOS-alarm 112 så bekräftas patienten. Detta 

upplevs i sin helhet som positivt då patienten känner att hen tas på allvar (Rantala et al., 

2015). Mötet mellan patient och ambulanssjuksköterskan är ett personligt möte där positiva 

känslor ska förmedlas för att skapa välmående hos patienten. Ambulanspersonalens förmåga 

att föra en dialog och kunna använda beröring för att skapa trygghet är av samma vikt som 

den medicinska kompetensen (Aronsson et al., 2013). Att ha tillit till ambulanspersonalen 

under en sårbar situation är ett viktigt steg för patienten. Att behandlas med empati och få sina 

symtom bekräftade möjliggör att gå ifrån en känsla av ensamhet till att känna sig delaktig i 

dialogen (Rantala et al., 2015). Detta styrks vidare av Aronsson och medarbetare (2013), som 

menar att patienten upplever en förstärkt känsla av välbefinnande om ambulanspersonalen 

visar empati och för en dialog. Det framkommer även att patienten understryker vikten av 

beröring. En patient berättar om hur ambulanssjuksköterskan höll hennes hand. Detta skapade 

en trygghet hos patienten. 

Doohan & Saveman (2014), undersöker upplevelser kring vården från överlevarna från en 

busskrasch i Sverige under 2000-talet. Patienterna befann sig i en mycket utsatt situation med 

kyla, smärta och visuellt hemska scener. Många var dock positivt inställda till den 

prehospitala vården de fått. Personalen var professionell, hjälpen var snabbt på plats och filtar 

delades ut till bussolyckans drabbade. Detta ledde till att de skadade kände att de blev 

effektivt vårdade. 

  

Under pågående undersökning av patienten så lyssnade ambulanssjuksköterskan på patientens 

upplevelser av sina symtom. Patienten upplevde att ha blivit närmade på ett vänligt och 
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professionellt sätt där empatin spelar en central roll (Rantala et al., 2015). Som ett resultat av 

att ses som en person så går patienten från osäkerhet till att delta i besluten vilket gav känslor 

av att vara bekräftad av ambulanspersonalen. I vissa fall framgick det att patienten inte hade 

tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra om de behövde transporteras till sjukhuset eller 

inte. I dessa fall valde patienten att inte delta i beslutet utan litade på ambulanspersonalens 

bedömning (Rantala et al., 2015). 

  

Alla patienter upplever inte samma bemötande då det framgår att patienter även känt sig 

kränkta och avvisade under sin kontakt med ambulanssjukvården. En brist på bekräftelse och 

intresse då patienten undersöks har visat sig vara en verklighet för vissa av patienterna. Andra 

patienter fick en undermålig första bedömning eller så uteblev bedömningen helt och hållet. 

Detta orsakade som följd förstärkta negativa känslor i form av sorg, ilska och ångest hos 

patienterna (Rantala et al., 2015). Ahlenius och medarbetare (2015) styrker detta då patienter 

rapporterat att undersökningen av dem uteblivit. Då behovet av ambulans är stort så 

involverar det en stark känsla hos patienten av att bli tagen på allvar och att få sina bekymmer 

och symtom hörda (Rantala et al., 2015). 

  

Motsatsen till att bli bekräftad är att bli ifrågasatt och bemött med skepsis. Enligt Ahlenius 

och medarbetare (2015) så framgår det i flertalet avvikelserapporter att patienten bemöts med 

skepsis och att ambulanspersonalen inte tagit patienten på allvar. Patienter beskriver också att 

de tvingats stå upp och gå till ambulansen på egen hand trots extrem smärta istället för att 

transporteras på en brits som de förväntat sig. Detta försätter patienten i en sårbar situation då 

förväntningarna av att behandlas med respekt och empati inte möts. 

  

3.2 Akutmottagningen (del II) 

3.2.1 Patientens behov av att inkluderas 

Behovet att av inkluderas följer med från ambulansen in till akutmottagningen där patientens 

beroende av andra människor fortsätter under hela vistelsen. Hur patienten upplever 

personalens engagemang och bemötande avgör vilka känslor, negativa eller positiva, som 

utvecklas under vårdtiden (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). 

Enligt Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011), så upptäcker patienten snabbt att 

sjuksköterskorna och läkarnas prioritet är att fysiologiskt undersöka kroppen. Patienten får 
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ingen möjlighet att förbereda sig på vad som ska ske men en känsla av trygghet finns 

fortfarande då patienten litar på att kroppen kommer få den bästa vården som kan ges. 

Osäkerhet angående patientens egna möjlighet till att göra sig delaktig i vården utvecklas 

eftersom detta inte anses vara viktigt eller av prioritet för vårdlaget. Enligt uppgifter av en 

informant från denna studie så uteblev möjligheten till att inkluderas helt och hållet. 

Blodprover och andra tester prioriterades framför patientens deltagande (Elmqvist et al., 

2011). Vidare styrks detta av Möller, Fridlund & Göransson (2009), som menar att personalen 

koncentrerar sig på den medicinska aspekten av situationen och glömmer bort patientens 

individuella psykosociala behov. Detta styrks vidare av Wiman och medarbetare 

(2006).  Upplevelser av att inte vara välkomna på akutmottagningen finns också där 

patienterna menar att personalen var avvisande och hänvisade till primärvården (Möller et al., 

2009). 

  

Den initiala bedömningen vid anländandet upplevdes generellt som positivt då patienten 

snabbt omhändertogs (Wiman et al., 2006). Detta styrks av Möller och medarbetare (2009). 

Patienterna beskriver en känsla av öppenhet i triagerummet där den initiala undersökningen 

sker. Patienterna beskriver vikten av ett gott bemötande i början av sin vistelse då detta sätter 

tonen för framtida möten (Möller et al., 2009). Vårdpersonalen är noga med att introducera 

sig och förmedla positivitet även under dessa tidspressade situationer. Personalen förmedlade 

lugn och bekvämlighet under procedurerna och beskrevs av patienterna som fantastiska 

(Möller et al., 2009, Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012, Wiman et al., 2006). 

Patienterna verkade vara nöjda men inombords så upplevde individerna samtidigt missnöje 

över förlusten av kontroll över sin biologiska kropp samt bristen på delaktighet (Wiman et al., 

2006). 

  

När patientens situation bedömts som icke-livshotande och stabil så upplevde patienterna att 

vårdlaget drog sig tillbaka. Vilket resulterade i att känslor av ilska, övergivenhet och att inte 

vara viktig. Behovet av delaktighet uppfylldes då inte (Elmqvist et al., 2011, Wiman et al., 

2006). En kamp om att involveras kan då uppstå hos patienten (Frank, Asp & Dahlberg, 

2008). Denna kamp kan också påbörjas i väntrummet innan den initiala bedömningen. 

Patienten försöker då initiera kontakt med personalen för att ifrågasätta informationen som 

ges och på så sätt känner sig patienten inkluderad. Patienterna upplever bemötandet som 

något avvisande och chansen att någon skulle lyssna är minimal. Detta särskilt om patienten i 



 12 

fråga upplever sig själv som påläst om sin åkomma. En 50-årig patient beskriver att i det stora 

hela lyssnar personalen ytterst sällan (Frank et al., 2008). 

  

En annan infallsvinkel ur studien av Frank och medarbetare (2008) är en kategori av patienter 

som anser sig själva vara fullt berättigade till personalens fulla uppmärksamhet samt ha rätt 

till ett personligt utrymme. Patienterna känner sig respekterade och bekräftade utan att 

reduceras till enbart en medicinsk diagnos. En dialog upprättas där personalen lyssnar och 

förstår patientens oro utöver det medicinska. Delaktighet här upplevs när de känner sig 

välkomna och personalens bemötande förmedlar intresse och öppna frågor ställs på ett för 

patienten förståeligt språk. Dessa patienter förlitar sig på att personalen har tid att avvara 

under vistelsen vilket inte alltid är fallet beroende på vårdsituation, antalet patienter och 

patientens egna prioriteringsgrad (Frank et al., 2008). 

  

Patienten upplever inte alltid att en relation utvecklas mellan vårdpersonalen som är först på 

plats. Av rädsla för att förlora tid så förklarar sällan vårdpersonalen vad som sker och beslut 

angående patientens behov fattas utan dialog med patienten. En känsla av att uteslutas från sin 

egna kropp kan utvecklas där möjligheten av att delta i sin egna vård är obefintlig (Elmqvist 

et al., 2011). 

  

3.2.2 Patientens behov av bekräftelse 

Studien gjord av Forsgärde och medarbetare (2015), som undersöker missnöjda patienters 

erfarenheter av sina vistelser på akutmottagningen, fann att när patienten såg att andra 

patienter var missnöjda så bekräftades deras egna känslor av frustration. En patient beskrev 

hur hen samtalade med andra patienter om hur hungriga och missnöjda dom upplevde sig 

vara. Dessa fick sina besvikelser bekräftade av varandra. Många kände sig också övergivna på 

grund av bristen på ögonkontakt med vårdpersonalen och bristen på kontakt hindrade även 

patienternas försök till att etablera kontakt själva. Även känslor av att inte få sina symtom 

tagna på allvar upplevdes bland informanterna. Sättet patienten anlänt till akutmottagningen 

hade också en effekt på vårdpersonalens bemötande. En patient som anlänt med ambulans 

togs generellt på mer allvar än en patient som på egen hand tagit sig till mottagningen 

(Forsgärde et al., 2015). Liknande resultat beskrivs av Elmqvist och medarbetare (2011) som 

menar att beroende på sättet patienten kommer till sjukhuset ger en indikation på hur allvarligt 

sjuk patienten är. Medans Olofsson och medarbetare (2012), kom fram till att patienterna 
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upplevde att väntetiden var kort och bemötandet bra oavsett om patienten anlänt i bil eller 

med ambulans. Detta styrks i Elmqvist och medarbetare (2011), som menar att andra 

patientupplevelser ger en bild av positiva bemötanden där patienten styrks av bekräftelse från 

vårdpersonalen. När vårdgivarna finns nära och bekräftar patienten så ger det mötet betydelse 

och en känsla av säkerhet och att ses som en person. 

  

Frank och medarbetare (2008) belyser patientens uppfattning av deltagandet i sin egna vård 

samt behovet av bekräftelse. Det framkommer tre huvudkategorier där olika patienter 

beskriver olika uppfattningar av bemötandet på akutmottagningen. Här lyfts kategorin som 

berör bekräftelse upp och resterande kategorier utelämnas. Patienterna i denna kategori 

upplevde att de endast bekräftades med ögonkontakt och/eller verbal kontakt när deras 

medicinska tillstånd så krävde. Kontakten mellan parterna etableras av vårdpersonalen på 

avdelningen på basis av sjukdomsbilden och inte baserat på personen som helhet. En patient 

beskriver vidare hur personalen inte är lyhörda för patienternas behov och att de tillfällen 

sjuksköterskan kom in till rummet endast var för att ge mediciner och injektioner (Frank et 

al., 2008). 

  

En annan patientgrupp bestående av äldre kroniskt sjuka människor upplever besöken på 

akutmottagningen som något motsägelsefulla. Initialt etablerades förtroende till följd av ett 

genuint intresse och bekräftande bemötande där patienten fick känslan av att vara viktig och i 

centrum. Aktivt lyssnande bidrog till en respektfull relation mellan sjuksköterska och patient. 

Under återstående delen av besöket förändrades attityden och ett frånvarande bemötande 

skapade känslor av exklusion hos patienterna. En brist på intresse framkallade frustration och 

besvikelse. Denna negativa attityd satte tonen på hela besöket där missnöje var den 

huvudsakliga känslan (Olofsson et al., 2012). 

  

Möller och medarbetare (2009) beskriver ett osäkert möte där patienten ofta är mycket orolig 

och tankspridd under besöket. Rädslan av att bli ifrågasatt leder till en försiktighet gällande 

klagomål och synpunkter på vården. Rädslan för att glömmas bort i väntrummet etablerar sig 

snabbt och patienterna kände att personalen koncentrerade sig på den medicinska delen och 

glömde bort deras psykosociala behov. En patient beskriver hur hon skakade som ett asplöv. 

Hon upplevde en frånvaro av stöd och bekräftelse från personalen. Snarlika resultat ses i 

studien gjord av Frank och medarbetare (2008), där patienter också upplevde att fokus låg på 

den medicinska delen och patientens psykosociala behov glömdes bort. En läkare beskriver i 



 14 

Elmqvist och medarbetare (2011), att det inte finns tid att prata med patienten under den 

initiala bedömningen då huvuduppgiften är att utesluta de farligaste tillstånden vilket kräver 

full uppmärksamhet för att undvika potentiell livsfara. Den biologiska kroppen behandlas 

korrekt medan själen behöver mer bekräftelse. Frank och medarbetare (2008), menar dock på 

att om personalen istället fokuserar på att besvara det som är viktigt för patienten så kräver 

inte dessa samtal någon större tidsinsats. 

  

3.2.3 Patientens behov av information 

I Wiman och medarbetare (2006), framgår att patienterna upplevt sig få relevant information 

kring skador och den efterföljande vården, medan vissa menade på att de inte delgivits någon 

information alls kring skadan och konsekvenserna eller om kommande vårdinsatser. Vidare 

framkom tre olika typer av kommunikation patienterna upplevde att personalen använde sig 

av; formell, avledande och humoristisk. Där det informativa utbytet skedde via den formella 

typen av kommunikation från läkare och sjuksköterskor (Wiman et al., 2006). 

  

Patienter uppger att de känner sig delaktiga i sin vård när personalen ger dem information 

relevant för situationen, vad som händer med dem och information kring deras tillstånd. 

Personalen avgör dock vilken information som ges till patienten utan att fråga patienten vad 

hen undrar över (Frank et al., 2008). Det har visat sig att många patienter har förståelse för de 

långa väntetiderna. Även om de känner sig frustrerade för att inte inte får tillräckligt med 

information, behåller de en positiv attityd då de inte vill förolämpa personalen (Elmqvist & 

Frank 2014). Patienter som upplevde sig ha delgivits tillräcklig information genom att ha 

frågat personalen, kände att det var mycket lättare att acceptera väntetiderna. Dessa patienter 

hade även lättare att hantera ändringar i väntetiderna, både positiva och negativa (Möller et 

al., 2009). 

  

Patienterna var osäkra på vilka regler som gällde på akutmottagningen under deras vistelse 

samt hur prioriteringssystemet fungerade. Bristen på information kring detta bidrog till 

känslor av frustration och fick patienterna att känna sig försummade (Elmqvist & Frank, 

2014, Forsgärde et al., 2015, Olofsson et al., 2012, Wiman et.al, 2006). Detta styrks även av 

Möller och medarbetare (2009), som vidare menade vissa patienter uppgav att de ansåg 

triagemötet som onödigt då de uppfattade det som en repetition från vårdcentralen, dessa 

patienter förväntade sig vara väntade på akutmottagningen när de anlände. Elmqvist och 
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medarbetare (2011) kommer fram till liknande resultat där remitterade patienter förväntar sig 

vara väntade vilket resulterade i viss frustration när det förväntade välkomnande bemötandet 

inte lever upp till patientens förhoppningar. Ur Möller och medarbetare (2009) framkom även 

att vissa patienter tyckte att information kring triagesystemet var onödig och att förmodligen 

skulle ha blivit upprörda om de delgivits information om de bedömts som en låg prioritet. 

  

Saknaden av information över sin situation skapar ett tomrum, där patienten upplever att hen 

förlorar kontrollen över kropp och tid. Då fokus hos vårdpersonalen ligger på den biologiska 

kroppen samtidigt som de psykosociala behoven ignoreras, resulterar detta i patienten 

upplever paradoxala känslor av att vara intressant samtidigt som ointressant (Elmqvist et al., 

2011). Det styrks även i Olofsson och medarbetare (2012) där det framkommer att den 

bristande information leder till känslor av ensamhet. För att kunna upprätthålla kontrollen 

över sin egna kropp och kontrollen över tiden under vistelsen på akutmottagningen menar 

Elmqvist och medarbetare (2011) att det krävs att patienten får information kring 

händelseförloppet. 

  

Ett annat problem som patienterna uppgav var att informationen de fick när de själva 

uppsökte personalen för svar var vag och missvisande, vilket gjorde att patienterna kände sig 

besvikna och frustrerade (Forsgärde et al., 2015, Olofsson et al., 2012). Vidare menar 

Forsgärde och medarbetare (2015) att om personalen skulle be om ursäkt när den uppskattade 

väntetiden överskreds, skulle det vara lättare att acceptera fördröjningen. 

  

I Doohan & Saveman, 2014, studie om patienters upplevelse av vården efter en bussolycka 

framgår det att patienter blev liggandes i korridorerna på sjukhuset utan att få hjälp eller 

information. Patienter uppger även att de inte blev tillsagda när de kunde gå hem, utan blev 

bortglömda, detta genererade känslor av tomhet och ensamhet. Vidare så beskrivs exempel på 

situationer där en fortfarande omtöcknad patient ombedes ta bussen hem efter att denne nyss 

råkat ut för en bussolycka. Dessa patienter upplevde bristen på medkänsla bli extra tydlig. En 

mörbultad patient med bandage över huvudet beskriver hur dennes kläder var fulla av intorkat 

blod och trots tillståndet så ombeds denne att ta en buss hem från akutmottagningen (Doohan 

& Saveman, 2014). 
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4. DISKUSSION 
Sammanställningen visade liknande resultat för patienter som blivit omhändertagna av 

ambulanspersonal såväl som personalen på akutmottagningen. Bortsett från att det fanns ett 

ökat behov av information för patienterna på akutmottagningen. Med ett holistiskt perspektiv 

kan vårdpersonalen främja ett gott bemötande mellan patient och vårdgivare.  

  

4.1 Resultatdiskussion 

Det finns ett stort behov av att som patient bekräftas, inkluderas i sin vård av vårdpersonalen 

och att få tillräcklig information kring väntetider och sin aktuella vårdsituation.  

  

4.1.1 Patientens behov av att inkluderas 

Genomgående för alla artiklar som analyserades i denna studie, (Ahl, & Nyström, 2012, 

Ahlenius et al., 2015, Aronsson et al., 2013, Doohan & Saveman, 

2014, Elmqvist & Frank, 2014, Elmqvist et al., 2011, Forsgärde et al., 2015, Frank et al., 

2008, Möller et al., 2009, Olofsson et al., 2012, Rantala et al., 2015 & Wiman et al., 2006) 

framgick patientens behov av att inkluderas i sin egna vårdsituation, även om behovet 

varierade från patient till patient (Wiman et al., 2006). Här kan paralleller dras till Eriksson 

(2014), som menar att vårdrelationen utgör kärnan i vårdprocessen, och utan en fungerande 

vårdrelation så grundar sig vården enbart på en rad olika uppgifter som ska utföras och 

patienten blir inte sedd som en unik människa. Detta stämmer väl överens med Stryhn (2007), 

där det framgår att patienten inte ska reduceras till enbart en medicinsk diagnos. Teorin 

bekräftas av resultatet från artiklarna i denna studie, där patienter uppgav att när de upplevde 

sig delaktiga, genererades känslor av tillit, trygghet och tillfredsställelse (Elmqvist et al., 

2011, Rantala et al., 2015). Detta fynd går också att koppla direkt till Stryhn (2007), som 

lyfter vikten av personalens lyhördhet för patientens behov av bekräftelse. Om dessa behov 

inte lyckas mötas av vårdpersonalen uppkommer istället känslor av exklusion, att bli 

förminskad samt maktlöshet hos patienterna (Aronsson et al., 2013, Elmqvist et al., 2011, 

Frank et al., 2008, Rantala et al., 2015, Wiman et al., 2006). Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ska arbetet utföras med respekt för varje enskild individs värderingar. 

Sjuksköterskan ska även vara respektfull, lyhörd och uppvisa medkänsla, trovärdighet samt 

integritet, vilket saknas i vårdmöten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
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Gällande ambulanssjukvården så ansågs personalens förmåga och vilja att bjuda in till dialog 

kring vilka åtgärder som genomfördes samt beslutprocessen om patienten skulle transporteras 

till sjukhuset eller ej. Detta ansågs vara central för känslan av delaktighet för patienterna (Mc 

Cabe, 2004). Då ambulanspersonalen misslyckades med detta, resulterade det i känslor av 

frustration, maktlöshet och övergivenhet (Aronsson et al., 2013, Rantala et al., 2015). Detta 

framkommer även av Wiman och Wikblad (2004), där förutsättningarna för att kunna 

tillgodose patientens individuella behov kräver att ambulanssjuksköterskan är lyhörd och kan 

använda alla sina sinnen. Det krävs alltså ett empatiskt närmande där personalen är lyhörd och 

skapar förtroende och trygghet för att kunna ge adekvat vård. 

  

Vidare under besöket på akutmottagningen framgick det att patienterna upplevde ett minskat 

intresse hos vårdpersonalen samt att personalen drog sig tillbaka, efter de delgivits en lägre 

prioriteringsnivå. Detta resulterade i att patienterna kände sig arga och övergivna (Elmqvist et 

al., 2011, Wiman et al., 2006). Organisationen ska vara utformad för att kunna ge patienter 

med störst behov, direkt vård och hjälp (HSL, SFS 2017:30, kap 5, 2 §). Även om personalen 

självklart måste prioritera patienter med akuta tillstånd, så får inte patienter med en lägre 

prioritering glömmas bort. Efter det initiala triagebesöket inleds ett utdraget och händelselöst 

väntande på ytterligare undersökningar för patienterna. 

  

4.1.2 Patientens behov av bekräftelse 

Vid första kontakt med ambulanspersonalen är kompetensen och bemötandet ytterst viktiga 

för att skapa förtroende hos den drabbade (Ahl & Nyström, 2012). En viktig del är att 

patienten behandlas empatiskt och får sin röst och symtom hörda, vilket framgår i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30), som rör det vårdande mötet. Här framgår bland annat att det 

vårdande mötet ska bygga på respekt för patientens integritet, autonomi och främja goda 

relationer mellan parterna. 

  

Katie Erikssons omvårdnadsteori beskriver vårdandet med utgångspunkt ifrån relationen 

mellan vårdare och patient och ska ske i andan av tro, hopp och kärlek. Tron står för 

förtroendet till vården och relationen till personalen som kan vara mycket sårbar. Hoppet 

beskriver patientens behov av att bli hörd och få snabb vård (Eriksson, 1997). Bekräftelsen 

gör att patienten känner sig mindre ensam, mindre utsatt och känner sig delaktig (Rantala et 
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al., 2015). Förmågan att föra en väl fungerande dialog och att våga använda sig av beröring är 

lika viktig som den medicinska kompetensen (Aronsson et al., 2013). Patienterna som upplevt 

sig blivit närmade på ett professionellt sätt underströk vikten av empatin i mötet. Att bli sedd 

som en person öppnar upp för en ömsesidig relation vilket skapar trygghet och deltagande i 

vården (Rantala et al., 2015). Här har sjuksköterskan uppvisat professionella värden i enlighet 

med ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

  

Det blir dock tydligt att alla patienter inte fått ett positivt bemötande av ambulanspersonalen. 

Brist på bekräftelse i en sårbar situation i form av avvisande och kränkande behandling 

orsakar negativa känslor hos patienten vilket inte förvånar. Enligt avvikelserapporterna från 

Ahlenius och medarbetare, (2015) blir det tydligt att personalen ibland inte tar patienten på 

allvar vilket är i direkt motsättning till sjuksköterskornas etiska kod (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna studie utelämnar 

vårdpersonalens perspektiv men resultatet är ändå av hög relevans för ämnet. 

  

Behovet av bekräftelse följer med ambulansen till akutmottagningen där vistelsen börjar med 

en initial bedömning för att fånga upp de mest kritiskt sjuka patienterna. Det är även viktigt 

att patienter med mindre akuta tillstånd inte lämnas utan snabb adekvat vård. Tanken med en 

akutmottagning är att kunna ge de som mest behöver vård ett snabbt och effektivt 

omhändertagande (Wikström, 2006). Detta stöds vidare av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30, kap 5, 2 §). Det initiala omhändertagandet baseras på olika triagemetoder där de tre 

vanligaste i Sverige är: Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS), 

Adaptivt processtriage (ADAPT) och Manchester Triage Scale (MTS) där de fall som bedöms 

som minst brådskande har en mycket låg risk att avlida (SBU, 2010). 

  

Under den initiala bedömningen råder blandade uppfattningar kring bemötandet. Det varierar 

från upplevelser av fantastisk personal till möten där bekräftelsen och stödet totalt uteblivit. 

En patientgrupp bestående av äldre kroniskt sjuka undersöktes av Olofsson och medarbetare, 

(2012) menar att det initiala mötet etablerar förtroende genom ett genuint intresse i 

bemötandet från vårdpersonalen. Här upplevde patienterna att personalen aktivt lyssnade och 

respekterade patienten vilket i sin tur etablerar förtroende. Efter det initiala besöket upplevde 

denna grupp att attityden förändrades och personalen blev allt mer frånvarande. Detta skapade 

starka känslor av exklusion hos patienterna (Olofsson et al., 2012). Synen av andra missnöjda 

patienter bekräftade patientens egna frustrationer och missnöjet förstärktes. 
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När det gäller akutmottagningen så prioriteras patienterna efter triagemetoder som medför att 

mindre sjuka får vänta längre och de mest kritiskt sjuka omhändertas omedelbart. Det är ett 

högt tempo där allvarlighetsgraden kräver motsvarande uppmärksamhet av personalen. Ett 

samband mellan upplevd frånvaro från personalen och tilldelad prioriteringsnivå hos patienten 

kan finnas då många upplever ett gott initialt bemötande under triageprocessen som sedan 

övergår till frånvaro och brist på intresse när prioriteringsnivån fastställts till den lägre. Detta 

kan vara en förklaring på varför många patienter upplever frånvaro av personalen. 

  

Personalens bemötande resulterade ibland i att patienten inte upplevde att hens symtom tagits 

på allvar (Forsgärde et al., 2015). Andra patienter upplevde även att fokus låg på det 

medicinska under den initiala bedömningen och det psykosociala glömdes bort (Olofsson et 

al., 2012). En läkare förklarar att under den första bedömningen ligger fokus på uteslutandet 

av de farligaste åkommorna i den biologiska kroppen, vilket kräver total uppmärksamhet. 

Detta är en möjlig förklaring till patienternas negativa uppfattning gällande deras 

psykosociala behov under den initiala kontakten. Vidare beskrivs kontakten mellan 

vårdgivare och patient som något som sker på basis av sjukdomsbild och enbart då 

sjuksköterskan kommit för att utföra uppgifter så som injektioner eller medicinering vilket 

kan tolkas som brist på intresse hos vårdpersonalen. Lyhördheten för andras behov beskrivs 

som helt frånvarande och behovet av bekräftelse stillades enbart när sjukdomen så krävde 

samtidigt som det själsliga glömdes bort (Frank et al., 2008). Det framgår enligt Frank och 

medarbetare, (2008) att tillsynen till de psykosociala behoven inte skulle kräva någon större 

tidsinsats. Här skulle bättre kunskaper rörande patientens bekräftelsebehov behövas där 

personalen kan vara lyhörda och bekräftande samtidigt som förmågan att ge adekvat vård 

förblir opåverkad. Enligt Möller och medarbetare (2009), så krävs det att patienten behandlas 

i sin helhet och inte reduceras ner till en medicinsk diagnos, vilket även framgår i Katie 

Erikssons omvårdnadsteori där hon menar att när vårdrelationen uteblir så baseras 

vårdprocessen på en rad uppgifter och själen glöms då bort vilket verkar stämma i många fall 

(Eriksson, 2014). 
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4.1.3 Patientens behov av information 

Bristfällig information var ett vanligt förekommande fenomen som upplevdes av patienterna 

vid deras besök på akutmottagningen. Mest förekommande var saknaden av information kring 

väntetider, kommande behandling samt vilka regler som gällde på akutmottagningen 

(Elmqvist & Frank, 2014, Forsgärde et al., 2015, Olofsson et al., 2012, Wiman et.al, 2006). 

Enligt Patientlagen (2014:821, 3 kap. 1 §), har patienten rätt till information kring exempelvis 

sitt sjukdomstillstånd, behandlingsalternativ, väntetider och kommande vårdförlopp. 

Sjuksköterskans etiska kod ger liknande anvisningar om att sjuksköterskan ansvarar för att 

patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett anpassat sätt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Väntetiderna kan i sig vara svåra att förutsäga vilket kan 

resultera i att informationen blir vag och missledande vilket kan upplevas som negativt. 

  

Bristen på information kring just väntetiderna blev mycket tydlig då många informanter 

upplevde frustration som följd av den uteblivna informationen. Nielsen & Hillsdale, (2004) 

fann då sjuksköterskor varje halvtimme under sina pass informerade och förklarade orsakerna 

till de långa väntetiderna, att patienterna då lämnade högre betyg och bättre omdömen. 

Betygen “fantastiskt”, och “väldigt bra” ökade från 44% till 88%. Det är alltså en fördubbling 

vilket belyser vikten av god information kring just väntetider. Här skulle bättre rutiner kunna 

införas angående personalens informationsflöden till patienterna för att ge en bättre förståelse 

och en känsla av kontroll över sin situation som patient. Parallellt till detta finns Katie 

Erikssons omvårdnadsteori som menar att samhörighet och uppmärksamhet hör till de 

grundläggande mänskliga behoven. Detta kan stödja och eventuellt förklara den tydliga 

förbättringen av patienternas omdömen då patienterna fått uppmärksamhet i form av 

information samt känt sig samhöriga då de inte glömts bort (Eriksson, 1997). 

  

Det fanns en stor variation angående patientens upplevelse av informationen kring deras 

tillstånd och kommande vård. Vissa upplevde att det fått adekvat och relevant information 

medan andra berättade att de inte fått någon information alls angående tillståndet (Wiman et 

al., 2006). Varje vårdsituation i sig är unik och påverkas av många faktorer som personalens 

tillgänglighet, sjukhusets vårdbelastning och antalet patienter som väntar på vård. En möjlig 

förklaring till de olika upplevelserna kan vara brist på personal under de tillfällen där 

patienten ansåg att hen inte fick tillräcklig information kring sitt tillstånd. Enligt 

Socialstyrelsen så råder en stor personalbrist (Socialstyrelsen, 2016). 
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Ytterligare problem som framgick var patienternas brist på kunskap kring vilka regler som 

gällde på akutmottagningen samt hur prioriteringssystemet fungerade. Patienter blev 

frustrerade och kände sig försummade på grund av okunskapen om prioriteringsmetoden, då 

patienter som anlänt senare med högre prioriteringsgrad fick vård först (Elmqvist & Frank, 

2014, Forsgärde et al., 2015, Möller, 2009, Olofsson et al., 2012, Wiman et.al, 2006). Möller 

och medförfattare (2009), fann att vissa patienter ansåg att denna kunskap var onödig och 

trodde att de skulle bli upprörda om de tagit del av sin prioriteringsnivå. För båda dessa 

problem är det därför viktigt för personalen att bemöta alla patienter som unika människor för 

att kunna identifiera deras individuella begär och behov, vilket framgår i Eriksson (2014). 

 

4.2 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod för att beskriva patienternas egna upplevelser rörande 

bemötandet från vårdpersonalen på akutmottagningen och under ambulansvården. En 

litteraturöversikt har som funktion att ta fram en helhetsbild över ett specifikt område med 

hjälp av tillgänglig forskning (Friberg, 2006). Här valdes att enbart inkludera kvalitativ 

forskning eftersom arbetets mål är att undersöka den unika patientens egna beskrivningar av 

bemötandet. Sökorden genererade gott om relevanta artiklar som besvarade syftet. De 

slutgiltiga artiklarna valdes genom ett objektivt urval för att försäkra sig om att 

konfirmeringsbias undviks (Polit & Beck, 2013). 

  

Artiklar publicerade innan 2005 uteslöts för att bättre förstå det aktuella läget inom 

akutsjukvården. Då den initiala sökningen resulterade i ett stort antal artiklar, fanns möjlighet 

att begränsa studien till artiklar som behandlade förhållandet i Sverige. Detta ger en 

ytterligare fördjupning inom läget i Sverige idag. Vissa artiklar som använts i studien 

behandlade patienter, anhöriga och vårdpersonal. Ur dessa artiklar har endast resultaten som 

berör patienternas upplevelser inkluderats. 

  

Två av artiklarna uppgav inte åldern på deltagarna. En av dessa artiklar baserade sitt resultat 

på avvikelserapporter inskickade av patienter som var missnöjda med vården och bemötandet 

(Ahlenius et al., 2015). Överlag så bedöms denna studie vara av hög kvalitet och av stor 

relevans för arbetet och inkluderas därför slutgiltligen. Deltagarna i artikeln skriven av 

Elmqvist och medarbetare (2011), söker vård för åkommor som kan ge en fingervisning om 

att det gäller äldre patienter, och har därför inkluderats trots att åldern inte uppgivits. 
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Majoriteten av de valda artiklarna har ett generellt perspektiv gällande de typer av 

sjukdomstillstånd som inkluderade patienterna för deras studier. Aronsson med medarbetare 

(2013), artikel som var specifik för äldre patienter med höftfrakturer har dock inkluderats då 

höftfrakturer hos äldre utgör en stor vårdgrupp på cirka 18 000 fall per år (Socialstyrelsen, 

2014). Dessa avvikelser från inkluderingskriterierna bedöms av författarna ej vara av stor 

betydelse för arbetets trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning med hjälp av SBU:s granskningsmall 

för kvalitativa studier som utgår från frågor kring syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat (SBU, 2014). Detta gjordes för kommande analys och för att identifiera kvaliteten av 

artiklarna samt avgöra relevansen för denna studies syfte.       

  

Efter att ha avslutat litteratursökningen och ett tillräckligt antal artiklar inkluderats och 

godkänts enligt SBU:s granskningsmall, så började analysen enligt The Nobilt & Hare 

approach (Polit & Beck, 2013). Anledningen till att den metoden valdes ut att den är lätt att 

applicera på litteraturöversikter och ger ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt gällande 

bearbetningen av materialet. 

  

	
5. Slutsats 

Det är tydligt att bemötandet upplevs som något unikt hos varje enskild individ där olika typer 

av möten beskrivs. Det finns möten som genererar negativa känslor av maktlöshet och 

hopplöshet, men samtidigt finns det även positiva möten där personalen beskrivs som 

fantastisk. Hur patienten upplever vården hänger på personalens egenskaper som att vara 

lyhörd, empatisk, sin medicinska kompetens och förmågan att aktivt lyssna och skapa 

förtroende. Det är viktigt att ha ett holistiskt perspektiv för att kunna identifiera patienters 

individuella begär och behov och på det sättet främja ett gott bemötande. Det finns ett behov 

av förbättring gällande kunskap och utveckling angående bemötande och bättre rutiner 

gällande informationsflödet på akutmottagningarna. 
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Bilaga 1. 

Sökresultat 

Databas   Sökord Utfall Lästa 
abstract 

Preliminärt 
urval 

Urval 

PubMed #1 Patient perspective, sweden, emergency 
department 

80  12 7 4 

  #2 patient experience, sweden, emergency 
service  

123  4 3 3 

 Cinalh #3 patient perspective, sweden, emergency 49  21 12 2 

 #4 Patient experience, sweden, emergency 95  23 13 3 
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Bilaga 2.  

Granskningsmall 

 

 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

REVIDERAD 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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Bilaga 3. 

Artikelmatris 

Författare, 
årtal, land 
& kvalitet 

Titel Syfte Metod Sammanfattning 

Ahl, C. & 
Nyström, 
A. 2012. 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

To handle the 
unexpected - The 
meaning of caring 
in pre-hospital 
emergency care 

Att förstå och 
förklara upplevelser 
av vårdande i 
prehospitala 
situationer som inte 
innefattar trauma 
eller livshotande 
tillstånd ur 
patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 12 
kvinnor och 8 män 
som hade upplevt 
prehospital vård 
under de senaste 3 
månaderna.  

Första intrycket av 
ambulanspersonalens 
kompetens har en stor 
betydelse för hur 
relationen mellan patient 
och vårdgivare upplevs.  
 
Många patienter trodde att 
ambulansen enbart var ett 
transportmedel, vilket 
blev en positiv 
överraskning när 
avancerad vård kunde 
erbjudas på plats.  

Ahlenius, 
M., 
Lindström, 
V. & 
Vicente, V.  
2015. 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Patients’ experience 
of being badly 
treated in the 
ambulance service: 
A qualitative study 
of deviation reports 
in Sweden 

Att skapa en djupare 
förståelse för 
faktorerna som 
ligger bakom 
patienters 
erfarenheter av 
opassande 
behandling och vård 
samt personalens 
problematiska 
attityder under 
patientens kontakt 
med akutsjukvården. 

Kvalitativ.  
Baserad på 17 
avvikelserapporter 
från Stockholm, 
rörande 
problematiska 
attityder samt 
felaktig behandling 
av 
ambulanspersonal 
från patienter ur 
patientens 
perspektiv 

Patienterna i denna studie 
var akut sjuka, sårbara 
och upplevde att de blev 
objektifierade samt 
behandlades på ett 
opassande sätt. 
Erfarenheterna ledde till 
att lidande skapades ur 
vården på grund av 
uppenbara brister i 
bemötandet. För att 
undvika objektifiering så 
måste vårdpersonalen 
etablera en god kontakt 
och förstå patientens 
perspektiv och visa ett 
intresse för patientens 
situation. 

Aronsson, 
K., 
Björkdahl, 
I. & 
Wireklint-
Sundström, 
B.  
2013.  
 
Sverige 
 
 
 
Hög 

Prehospital 
emergency care for 
patients with 
suspected hip 
fractures after 
falling - older 
patients’ 
experiences 

Att utforska och 
beskriva äldre 
patienters upplevda 
erfarenheter av den 
prehospitala 
akutsjukvården vid 
misstänkta fall av 
höftfrakturer. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 10 
äldre informanter.  

Det är viktigt för denna 
patientgrupp att få sina 
existentiella behov 
bekräftade samt att öka 
patientens deltagande i 
hens egna vård. 
Personalen behöver visa 
mer medlidande och 
empati i sitt bemötande. 
Behov av vidare 
forskning rörande 
prehospital smärtlindring 
hos patienter med 
misstänkta höftfrakturer 
finns. 
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Doohan, I. 
& 
Saveman, 
B-I. 
2014. 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Need for 
compassion in 
prehospital and 
emergency care: A 
qualitative study on 
bus crash survivors’ 
experiences 

Att utforska 
överlevarnas 
erfarenheter efter en 
allvarlig bussolycka. 
 

Semi-strukturerade 
telefonintervjuer 
med 54 av 56 
överlevande, 5 år 
efter olyckan. 

Sjuksköterskor och läkare 
inom akutvården behöver 
kunna identifiera 
psykosociala och 
existentiella behov hos 
överlevare. 
Sjuksköterskornas brist på 
medlidande och empati i 
bemötandet indikerar ett 
behov av mer utbildning 
inom medmänskligt 
vårdande som ett tillskott 
till den medicinska 
kompetensen. Studien 
visar att om patienten inte 
sågs som en helhet och 
hens existentiella behov 
inte togs på allvar så 
kunde lidandet förstärkas 
istället för att avlastas.  

Elmqvist, 
C. & Frank, 
C. 
2014 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Patients’ strategies 
to deal with their 
situation at an 
emergency 
department 

Att undersöka 
patienters strategier 
för att hantera sin 
situation på 
akutmottagningen.  

En sekundär analys 
av 13 kvalitativa 
intervjuer ur ett 
livsvärldsbaserat 
perspektiv.  

Patienter utvecklar olika 
strategier för att hantera 
sin situation på 
akutmottagningen i form 
av dolda eller synliga 
strategier. Patienter 
känner sig ofta maktlösa 
relaterat till bristen på 
information under 
bemötandet av personalen 
vilket skapar ett 
ytterligare lidande för 
patienten. Förbättringar 
angående information från 
personal behövs. 

Elmqvist, 
C., 
Fridlund, B. 
& 
Ekebergh, 
M.  
2011. 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

On a hidden game 
board: the patients’ 
first encounter with 
emergency care at 
the emergency 
department 

Att beskriva och 
förstå det första 
bemötandet av 
akutvården på 
akutmottagningen, 
ur patientens, 
anhöriga och 
vårdpersonalen först 
på plats från olika 
professioner.  

Kvalitativ metod. 
14 intervjuer med 
öppna frågor till 
patienter, anhöriga 
och vårdpersonalen 
först på plats.   

En förändring i attityd 
angående patientens 
existensiella och 
känslomässiga behov är 
nödvändig. Dessa behov 
behöver samma prioritet 
inom akutvården som den 
biologiska kroppens 
behov och det 
fysiologiska hotet mot 
hälsan. För att återfå 
kontrollen behöver 
patienten en övergriplig 
förståelse över situationen 
på akutmottagningen. Här 
måste vårdpersonal 
informera och förtydliga 
om vilka regler som gäller 
och vad som kan 
förväntas under mötet 
med akutvården.  
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Forsgärde, 
E-S., From-
Attebring, 
M. & 
Elmqvist, 
C.  
2015.  
 
Sverige 
 
Hög 

Powerlessness: 
Dissatisfied 
patients’ and 
relatives’ 
experience of their 
emergency 
department visit 

Att avslöja 
betydelsen av 
patienter och 
anhörigas upplevda 
erfarenheter av 
missnöje under 
besöket på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ design. 2 
patienter och 4 
anhöriga 
intervjuades en 
vecka efter att ha 
besökt 
akutmottagningen.  

Patienter kände sig 
maktlösa, kämpade för att 
få kontroll över 
situationen, saknade 
information och stöd från 
vårdgivaren. De upplevde 
att de blev bemötta 
respektlöst och den 
informationen de fick var 
vag och missvisande. 

Frank, C., 
Asp, M. & 
Dahlberg, 
K. 2008.  
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Patient participation 
in emergency care - 
A 
phenomenographic 
study based on 
patients’ live 
experience  

Att beskriva 
kvalitativa 
skillnader mellan 
patienters 
upplevelse av 
delaktighet i sin 
vård på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ design. 4 
kvinnor och 5 män 
intervjuades med 
öppna frågor.  

Patienterna såg 
delaktigheten i tre olika 
perspektiv, beroende på 
personalens attityd och 
miljön på 
akutmottagningen. 
Patienterna hade olika 
behov av delaktighet 
därav måste patienten var 
utgångspunkten för att 
avgöra patientens behov. 
Delaktigheten kräver inte 
någon stor tidsinsats. 
Även om patienterna 
klassas som icke-akuta är 
de fortfarande i behov av 
omsorg och 
uppmärksamhet. 

Möller, M., 
Fridlund, B. 
& 
Göransson, 
K. 2009. 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Patients’ 
conceptions of the 
triage encounter at 
the Emergency 
Department 

Att beskriva 
patienters 
uppfattning av 
triagen på 
akutmottagningen.  

Kvalitativ design. 
20 semi-
strukturerade 
intervjuer med 
patienter. 

För att skapa en mer 
positiv erfarenhet för 
patienter vid triage- 
processen, krävs det att 
personalen behöver vårda 
och behandla patienten i 
sin helhet och inte som en 
medicinsk diagnos. 
Förbättrad logistik och 
information behövs för att 
för att minska 
väntetiderna och göra 
väntetiderna mer 
acceptabla för patienterna, 
såväl som att minska oro 
som uppkommer på grund 
av sjukdom i en okänd 
miljö. 
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Olofsson, 
P., 
Carlström, 
E-D. & 
Bäck-
Pettersson, 
S. 2012.  
 
Sverige 
 
 
 
Hög 

During and beyond 
the triage encounter: 
Chronically ill 
elderly patients’ 
experiences 
throughout their 
emergency 
department 
attendances 

Att utforska och 
beskriva upplevelser 
av en grupp äldre 
kroniskt sjuka 
patienter under sina 
triage besök och 
påföljande 
akutmottagning 
vistelse.  

Kvalitativ design. 5 
män och 9 kvinnor 
som led av kronisk 
sjukdom 
intervjuades med 
öppna frågor. 

Vistelsen på 
akutmottagningen var 
motsägelsefull. Initialt 
under triagen fick 
patienterna höga 
förväntningar och 
förtroende för personalen. 
Efter det initiala mötet 
kände sig patienterna 
dock övergivna och 
upplevde att personalen 
var oengagerade och 
motvilliga. Samt att de 
saknade information.  

Rantala, A., 
Ekwall, A. 
& Forsberg, 
A. 2015.  
 
Sverige 
 
 
Hög 

The meaning of 
being triaged to 
non-emergency 
ambulance care as 
experienced by 
patients 

Att utforska den 
subjektiva 
betydelsen av icke-
akut ambulansvård, 
för patienter som ej 
bedöms vara i behov 
av transport till 
sjukhus.  

Kvalitativ design. 
12 personer 
intervjuades med 
öppna frågor. 

Det är viktigt för patienter 
som blir lämnade hemma 
efter att ha tillkallat 
ambulans att bli tagna på 
allvar och få vara 
delaktiga i beslutet. Om 
detta uteblir leder det till 
en överträdelse av den 
personliga autonomin och 
leder till missnöje. 

Wiman, E., 
Wikblad, K. 
& Idvall, E. 
2006. 
 
Sverige 
 
 
 
 
Hög 

Trauma patients’ 
encounters with the 
team in the 
emergency 
department - A 
qualitative study 

Att utforska 
patienters 
erfarenheter i 
samband med mötet 
av traumateamet. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 23 
deltagare med 
lindriga skador. 

En förutsättning för att 
uppnå en hög kvalitet på 
bemötandet är 
vårdpersonal som kan 
växla mellan det 
instrumentala sinnesläget, 
och det omsorgsgivande 
sinnesläget när hen är hos 
patienten. Flexibilitet med 
hänsyn till fysiska och 
psykiska behov är 
nödvändigt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


