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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser, förväntningar och faktorer 

som påverkar bemötandet inom akutsjukvård. Metoden som användes var en systematisk 

litteraturstudie. Materialet som var vetenskapliga artiklar inhämtades från sökmotorn Elin och 

databaserna Cinahl och Psycinfo. Analysen genomfördes med hjälp av två granskningsmallar 

utifrån en modifierad version skriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) och Forsberg 

och Wengström (2008). Granskningsmallarna användes för att granska och värdera artiklarna 

i hög, medel och låg kvalitet. Resultatet Det framkom att tillfredsställelsen hos patienterna 

var tydligt länkad till väntetider och att adekvat information förekom. Kommunikationen var 

betydelsefull och förväntades vara av enkelt och ett förståeligt språk. Även miljön, med det 

menas bland annat lokalernas utformning, tillgång till dryck, mat och tidningar påverkade 

patienternas upplevelser och förväntningar. Sjuksköterskans arbetssituation beskrevs som 

stressfylld och påverkade hennes möjligheter till ett gott bemötande. Det fanns ett litet 

utrymme till skapandet av vårdrelationer. Sjuksköterskans omvårdnad beskrevs som skicklig, 

flexibel, snabb och effektiv vilket krävdes inom det akuta området. I andra studier framkom 

det att sjuksköterskan fokuserade endast på det mer medicinska än omvårdnaden av individen. 

I flertalet studier resonerade patienterna om deras rädsla och sårbarhet. De kände sig utsatta 

och hamnade i en beroendeställning som kunde vara kränkande för den personliga 

integriteten. 

 

Nyckelord: Bemötande, Faktorer, Förväntningar, Patient, Upplevelser  

Keywords:  Encounter, Expectations, Experience, Factors, Patient 
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INTRODUKTION 

Inledning  
Inom akutsjukvården har patientantalet under senaste året ökat och bidragit till en ohanterbar 

situation där både personalen och patienterna blir lidande. I flertalet länder har detta problem 

uppmärksammats. Primärvården och sjuksköterskemottagningars roll i frågan har granskats i 

försök att få en övergripande översikt för att identifiera lösningar och se det utifrån en helhet. 

Det krävs en mer övergripande översikt inom alla områden för att se hur lösningar skulle 

kunna identifieras (Richardson, Ardagh & Gee, 2004). Vårdpersonal arbetar utifrån Hälso- 

och sjukvårdslagen där det i 2 § beskrivs att vården ska bedrivas så att den ger en god hälsa på 

lika villkor för alla människor. Den ska även ges med värdighet, respekt och innebära 

trygghet samt ta hänsyn till patienters självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). Det 

har trots detta visat sig att anmälningarna till patientnämnden gällande bemötande och brister 

i kommunikation inom akutklinikerna har ökat (Patientnämnden, 2009). Hur upplever 

patienterna bemötandet inom akutsjukvården? 

 
Akutmottagning  
Akutmottagningen är en central punkt där personalen samarbetar med vårdcentraler, andra 

sjukhus, vårdavdelningar, mottagningar, röntgen, laboratorium, SOS alarm samt ambulans. 

Det förekommer olika kliniker på en akutmottagning bland annat, medicin, kirurgi och 

ortopedi. De som kommer till en akutmottagning för första gången kan uppfatta miljön som 

kaotisk. Ett högt tempo förekommer ofta och ett stort antal patienter passerar dagligen. 

Antalet besökande varierar och toppen av besök är vanligen på eftermiddagar samt kvällar. 

Fler besök brukar förekomma vid större helger samt vid den första halkan. Akutmottagningen 

är utrustad med speciella akutrum där svårt sjuka och traumapatienter behandlas. Till 

akutmottagningen är ofta en avdelning kopplad där patienter kan läggas in som behöver 

övervakning några timmar eller dygn (Wikström, 2009). De flesta stora sjukhus i Sverige har 

organiserat sin traumavård där det ingår läkare och sjuksköterskor som har fått 

traumautbildning. Läkarnas inriktning handlar om att initialt fastställa och omhänderta en 

traumapatient. Sjuksköterskorna får en speciell utbildning som inriktar sig på att stärka 

sjuksköterskans förmåga att se patientens helhet och dess gensvar på trauma händelsen. 

Genom dessa utbildningar är teamet väl förberett på att ta hand om patienter som varit 

involverade i olyckor och med fysiska skador (Wiman & Wikblad, 2004). Livräddande 

åtgärder är naturligtvis prioriterade men det är även viktigt att se patientens psykologiska 
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behov. Sjuksköterskorna möter dessa patienter under en kort tid och i situationer där patienten 

är rädd och många gånger ångestladdad. Därför är det en viktig del i sjuksköterskans roll att 

se denna helhet (Wiman & Wikblad, 2004).  

 

Triage 

Triage är ett vanligt bedömningsinstrument inom akutsjukvård som kommer från franskans 

Trier och betyder välja ut. Detta är sjuksköterskans hjälpmedel i att fatta beslut om vilken 

prioriteringskategori patienterna ska tillhöra och har betydelse för hur upplevelsen av besöket 

yttrar sig. Sjuksköterskans beslut är baserade på patientens problem, sjukdomshistorik, 

symtom, allmäntillstånd, vitalparametrar och den fysiska konditionen. Triagesystemet hjälper 

också till att reglera patientflödet. Sjuksköterskan kan via dessa prioriteringskategorier som 

innehåller olika tidsintervall, informera såväl personal som patient om förväntad väntetid och 

varför vissa blir omhändertagna snabbare. Det är av stor vikt att personalen har en hög 

kapacitet och ett brett tekniskt kunnande, god intuition, flexibilitet samt att vara stresstålig för 

att få ett triagesystem effektivt (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). 
  

Patientkategorier 

På en akutmottagning förekommer många olika patientkategorier. Allt ifrån lättare 

sjukdomsfall till allvarligare diagnoser samt traumapatienter förekommer. Med trauma menar 

man att en människa kan vara i fara att utveckla livshotande skador eller att man har blivit 

utsatt för högenergiskt våld. Detta kan vara trafikolyckor, fall från hög höjd, brännskador och 

klämskador. Inom traumavård talar man om den ” gyllene timmen” där en svårt skadad 

patient behöver få professionell vård för att öka överlevnaden räknat från olyckstillfället. Akut 

sjuka patienter som kommer till akutmottagningen innebär ett stort ansvar hos sjuksköterskan 

som måste göra en snabb bedömning av vilka som är svårt sjuka och måste träffa läkare 

omgående till vilka som kan vänta (Wikström, 2009). Äldre är en vanlig kategori patienter på 

akutmottagningar. Risken att drabbas av sjukdom ökar vid stigande ålder. De är ofta multisjuka 

och har inte samma reservkapacitet att klara väntetider som yngre. Ett snabbt omhändertagande 

leder till att man förebygger onödiga komplikationer. Personalens kunskaper om den äldre 

människan och hennes behov är viktigt för ett bra omhändertagande (Socialstyrelsen, 2006). 
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Sjuksköterskans arbete på en akutmottagning 

Att arbeta på en akutmottagning innebär ett stort ansvar och inte bara att utföra praktiska 

uppgifter. Det handlar mycket om att använda sin erfarenhet och tysta kunskap som man får 

av att ha varit med om händelser och ett stort patientflöde under en lång tid. Genom denna 

samlade erfarenhet kan sjuksköterskan göra sina bedömningar och beslut (Wikström, 2009). 

I lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område ska sjukvårdspersonalen 

arbeta efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Personalen har även ett eget ansvar i hur 

man uträttar sina arbetsuppgifter vilket beskrivs i andra kapitlet 1§ samt 5§ (SFS, 1998:531).  

 

I en artikel av Fairchild (2010) beskrev författaren arbetet som sjuksköterska på en 

akutmottagning. Arbetet innebar en komplex arbetssituation där faktorer som lyhördhet, krav 

på snabba beslut, hög arbetsbelastning, flexibilitet och ställningsstaganden kring etiska 

dilemman ingick. Detta kunde bidra till minskad motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa 

och andra faktorer i arbetet ökade den emotionella stressen och risken för utmattning hos 

sjuksköterskor kunde leda till att nyutbildade och även erfarna sjuksköterskor lämnade sin 

position. Det som kunde motverka en sådan trend är lyhört ledarskap och stöd från 

organisationen för att upprätthålla sin motivation, sina moraliska aspekter inom yrket samt 

omvårdnaden för patienterna som ledde till ett gott omhändertagande (Fairchild, 2010) 

 

Bemötande 
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skildras bemötande som förmågan till 

kommunikation med patienter och närstående på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. 

Förmågan att göra patienten/närstående delaktiga med hjälp av stöd och vägledning samt 

information och undervisning är betydelsefullt. Det är även viktigt att se och identifiera behov 

som patienten själv inte kan förmedla (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Ordet bemötande har ingen direkt definition men synonymer till begreppet bemötande är: 

uppträdande, mottagande, behandling, svar, replik, genmäle och vederläggning. Även 

trygghet, respekt, värdighet, bekräftelse, förhållningssätt, människovärde samt 

kommunikation är ord som binder samman mötet mellan människor (Fossum, 2007).  
 

Kommunikation är en stor del inom bemötande och kan ha olika innebörder. Det kan 

definieras som att göra någon delaktig, något som blir gemensamt. För att en dialog ska vara 

bra krävs ett samspel mellan patient och vårdgivare. Kommunikation i vården är 
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livsnödvändigt för att överleva, samarbeta och tillfredställa personliga behov och den kan 

vara av både verbal samt icke verbal art (Fossum, 2007).  

 

Trygghet är inget man säkert kan definiera utan finns inom många dimensioner. Det ryms 

inom handlingar, omsorg, i det tysta och osagda, i tonfallet och gesterna. Inom vården är 

känslan av pålitlighet, ärlighet, trofasthet egenskaper som bör finnas hos en sjuksköterska. 

Trygghet är viktigt i en människas liv och inte minst i situationer som är främmande och 

ibland livshotande som kan innebära både rädsla, otrygghet och sårbarhet (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005a). 

 

Människor är olika beroende på vilken bakgrund vi har. Många människor kan känna 

osäkerhet som gör att man inte kan bedöma sin situation och hitta lösningar på egen hand. 

Personalen behöver ha kunskap om dessa olikheter för att kunna bekräfta och möta patienten 

på dess nivå. Detta genom att vilja den andra väl och därefter utföra en handling som grundar 

sig i självkännedom, kunskap, erfarenhet, äkthet, ärlighet och förmåga att visa intresse och 

empati för människor är exempel på ett professionellt förhållningssätt. I en vårdsituation finns 

det ett ojämlikt förhållande som man måste vara medveten om.  Hur detta har upplevts från 

patienten visar sig i hur denne känner sig delaktig, bekräftad, trygg och förberedd (Fossum, 

2007). 

 

I Kristoffersen et al. (2005b) beskrivs människosynen inom vården från ett humanistiskt 

perspektiv som innebär att människan sätts i centrum, att människan är unik, säregen och att 

alla är lika mycket värda. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån International Council of Nurses 

(ICN:s) etiska kod där respekten för människovärdet är dominerande (Kristoffersen et al., 

2005). 

 

När vi människor blir utsatta för sjukdom och måste söka vård leder det till att vi förlorar vårt 

oberoende. Känslan av att blottas och att inte kunna sköta våra behov på egen hand kränker 

vår värdighet. Upplevelsen av att vara lågt prioriterad, eller höra diskussioner om andra 

patienter, ligga ensam inne på ett undersökningsrum utan att någon kommer och tittar in 

förmedlar en känsla av oengagemang och att inte bli sedd (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 

2003). Lediga rum är en bristvara och gör att det blir stockningar. Patienter får ligga ute i 

korridoren eller i duschrum där man inte har tillgång till undersökningsmaterial. Detta leder 

till ett utelämnande av integriteten, tryggheten och respekten. Personalen blir pressad och 

 



5 
 

frustrerad för att man känner att man inte har en möjlighet till att bedriva en god och säker 

vård (Griffin, 2005).  

 

 I en artikel av Jonasson, Liss, Westerlind och Berterö (2009)  har anhöriga fått skatta vad 

som uppfattas som viktigt i ett möte med sjuksköterskan. De etiska värderingarna 

kategoriserades i fyra grupper:  

Ta emot – i positiv bemärkelse menas en närhet, där sjuksköterskan förmedlar att den 

anhöriga känner sig välkommen. I negativ bemärkelse visas detta som en distans där 

sjuksköterskan visar en attityd som är kall och inte välkomnande.  

Visa respekt – innebär både kroppslig och verbal respekt. När sjuksköterskan visade ett 

intresse för den anhöriga gjorde det att denne kände sig delaktig. Verbalt visade 

sjuksköterskan respekt genom att tala på ett professionellt sätt samt ställde frågor på ett 

djupare plan för att få en större förståelse av patienten. Det fanns även en baksida av visa 

respekt som innebär att sjuksköterskan inte litade på  patienten och den anhörige.  

Underlätta deltagande och ett professionellt förhållningssätt – underlättandet av deltagande 

visade sig när sjuksköterskan involverade den anhörige i vården av patienten. Det 

professionella förhållningssättet visade sig när sjuksköterskan uppvisade kunskap teoretiskt 

och praktiskt. Dessa kategorier formades till en huvudkategori som innebar att finnas där för 

den andre. Med detta menas att sjuksköterskan har etiska värderingar som guidar henne i 

vårdandet (Jonasson et al., 2009).  

Patientmötet 

Många patienter är rädda när de kommer till en akutmottagning och befinner sig i ett sårbart 

tillstånd, det förekommer också ofta chockartade situationer där patienterna har ett stort behov 

av stöd och närhet. Personal inom akutsjukvård är ansvarig för denna komplexitet och måste 

snabbt bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd och göra tillfredsställande 

bedömningar. Möten på en akutmottagning är unika, man känner inte till patienternas 

bakgrund och kvaliteten på mötena blir påverkat av tidspressen som ofta råder (Hobgood, 

Riviello, Jouriles & Hamilton, 2002). 

 

Det första intrycket vid ett möte mellan människor är ofta varaktigt och tar tid att förändra. I 

dagens sjukvård går en stor del av tiden till administrativa uppgifter vilket bidrar till att man 

tappar fokus på patienten. Att ta till vara alla sinnen i ett möte med ögonkontakt, beröring och 

ord ger mycket information och bidrar till en god relation. När vi möts och tar i hand, möter 
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blickar och anpassar oss till patientens kroppsspråk leder detta till kontakt som gynnar 

patienten (Enqvist & Bengtsson, 2005). 

 

Problemformulering  
Enligt författarnas egna arbetserfarenheter inom akutsjukvård har patientantalet ökat. Det 

finns en känsla av att patientsäkerheten inte kan upprätthållas och att omvårdnaden av 

patienterna brister gällande respekt, integritet och trygghet. I verksamhetsberättelsen från 

Akutmottagningen Falun har det framkommit att patientantalet ökat till 50200 under 2009 

jämfört med 2008 då patientantalet var 48000. Det innebär en högre belastning för både 

personal och patienter. Även administrativa system och andra faktorer har påverkat arbetet till 

att bli mer tidskrävande och mindre patientfokuserat. Varje år kommer det in anmälningar till 

Patientnämnden om brister i kommunikation och bemötande inom akutsjukvården.  

Patientnämnden har gjort en enkätundersökning där det framkom att den viktigaste faktorn 

förutom vård och kvalitet är bemötandet och förmågan till kommunikation som personalen 

ger till patienterna. Inom Hälso- och sjukvården Dalarna har akutklinikens anmälningar 

gällande bemötande ökat det senaste året (Patientnämnden, 2009).  

För att medvetandegöra betydelsen av bemötande inriktar sig denna litteraturstudie på hur 

patienter upplever bemötande på en akutmottagning.  

 

Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplever bemötandet inom 

akutsjukvården.  

 

Frågeställningar 
1 Hur upplevde patienterna bemötandet inom akutsjukvården? 

2 Vilka förväntningar hade patienterna på akutsjukvården? 

3 Vilka faktorer påverkade bemötandet inom akutsjukvården? 

 
Definition av centrala begrepp 
I denna litteratur studie används uttrycket akutsjukvård. Med detta menar författarna den vård 

som förekommer på en akutmottagning. 
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METOD 

Design  
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie 

Urval 
Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl, Psychinfo samt i sökmotorn Elin (Electric 

Library Information Navigator) med sökorden emergency department, emergency patients, 

nurse, patients, communication, experiance, older, quality, relationship, nursing, behaviour, 

understanding, expectations i olika kombinationer för att hitta relevanta artiklar (Tabell 1). 

Författarna hittade även intressanta artiklar i andra arbeten i Dalea som söktes manuellt i 

databasen Cinahl. Inklusionskriterier var att artiklarna fanns i full text och att de var gjorda 

mellan år 2000 – 2010. Två artiklar från 1999 togs med i arbetet på grund av att de svarade på 

våra frågeställningar. Exklusionskriterierna var de avgiftsbelagda artiklarna samt de som inte 

var skrivna på svenska eller engelska. Författarna exkluderade även artiklar som förekom som 

dubbletter samt de med låg kvalitet.  
 

Tabell 1 Sökmatris 

Databas Datum Sökord Antal 
artiklar 

Urval  
1 

Urval  
2 

Urval  
3 

Urval 
4 

Elin 7/10 Patients 
Experience 
Emergency department  
Older 

28 
 
 
 
 

5 3 3 1 

Elin 7/10 Patients 
Experience 
Emergency department 
Older 
Quality 

56 12 5 1 1 
 
 
 
 
 
 

Cinahl 7/10 Patient 
Relationship, Nurse 
Emergency  
Department 

31 13 6 2 
 

 

1 
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Psycinfo 7/10 Communication nurse 

patient emergency 

department 

27 4 1 1 0 

 
 

Cinahl 7/10 Emergency  

patients 

Quality 

 

32 14 10 1    1 
 
 
 
 

Elin 13/10 Emergency  

department 

Nursing 

Behaviour 

 

 

15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Elin 13/10 Emergency  

department 

Nursing 

Patient 

Communication 

41 2 1 1  0 

Elin 

 

 

13/10 Patient 

Experience 

Emergency  

department 

Nursing 

68 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 

Cinahl 18/10 Understanding patients 

Experience with  

nursing and  

Emergency  

department 

4 1 1 1     1 

 
 
 
 

Cinahl 18/10 Patient expectations  

and 

Emergency  

department 

50 4 3 2 1 

 
 
 

Cinahl 19/10 Patient experience  

and emergency department 

71 1 1 1 1 
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Tillvägagångssätt  
I Polit och Beck (2008) finns ett flödesschema som författarna har använt genom hela arbetet.  

Författarna har sökt artiklar gemensamt via databaser. Urgallringen av artiklarna utfördes 

genom att författarna i första urvalet läste enbart titlar, i andra urvalet lästes titlar och abstrakt. 

De intressanta artiklarna sparades ner i en mapp för vidare granskning. I urval tre lästes 

artiklarna i sin helhet och granskades. Granskningen av artiklarna inleddes med att författarna 

gemensamt gick igenom en kvalitativ och en kvantitativ artikel för att likvärdigt värdera 

artiklarna utifrån granskningsmallarna. Artiklarna uppdelades sedan mellan författarna. Urval 

fyra var de artiklar som presenterar vårt resultat. Dessa lästes igen och författarna delgav 

varandra vad som var betydelsefullt och diskuterades. Arbetet har fördelats till gemensamma 

träffar, enskilt arbete, mail kontakt samt obligatoriska träffar med handledare.  

 
Analys  

Författarna har använt granskningsmallar vilka är en modifierad version skriven av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallarna 

användes för att granska och värdera artiklarna i hög, medel och låg kvalitet (se 

granskningsresultatet i tabell 2). I dessa granskningsmallar fanns ja och nej svar där ja gav ett 

poäng och nej gav noll poäng.  I den kvantitativa var maxpoängen 29 (Bilaga 1). För att 

uppnå hög vetenskaplig kvalitet krävdes det att poängen skulle ligga mellan 23 – 29 poäng, 15 

– 22 gav medelkvalitet och under 15 gav låg kvalitet. Maxpoäng för den kvalitativa 

granskningsmallen var 25 poäng (Bilaga 2). För att uppnå hög vetenskaplig kvalitet krävdes 

det att poängen skulle ligga mellan 20 – 25 poäng, 15 – 19 gav medelkvalitet och under 15 

gav låg kvalitet. En sammanställning av artiklarna och en innehållsanalys gjordes där 

författarna läste artiklarna och markerade det som var återkommande och genom detta 

framträdde det som var av betydelse och som användes som olika teman i resultatet.  
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Tabell 2 Översikt och granskningsresultat av artiklarna i resultatet 
Författare 

 
 
 

Publi - 

ceringsår 

Natio- 

nalitet 

Titel Syfte Design Data- 

insam 

lings 

metod 

Urval Vetens- 

kaplig 

Kvalitet 

Baillie, L 

 
 

2008, 

England 

Patient 

dignity in an 

acute hospital 

setting 

Att undersöka vad 

värdighet är för 

patient, hot mot 

värdigheten och 

hur patientens 

värdighet kan 

bevaras. 

Kvalitativ Observation 

intervju 

N=50 Medel 

19 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considine, J 

Smith, R 

Hill, K 

Weiland, T 

Gannon, J 

Behm, C 

Wellington, 

P. Mccarthy, 

S 

2010, 

Australien 

Older peoples 

experience of 

accessing 

ermergency 

care 

Att beskriva äldre 

patienters 

perspektiv med 

fokus på de 

omständigheter 

som gjort att de 

uppsöker en 

akutmottagning, 

transporten dit 

samt triage. 

Kvalitativ Intervju 

observationer 

N=30 Medel  

18 

poäng 
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Cook, T 

Watt, D 

Wertzler, W 

Quan, H 

2006, 

Canada 

Patient 

expectations 

of emergency 

department 

care: phase 2 

Att undersöka 

patientens 

förväntningar 

angående 

personalens 

kommunikation, 

väntetider, triage 

processen och 

informations 

givning till 

patienter inom 

akutsjukvård. 

Kvantitativ Telefon 

intervju 

N=83 Hög  

23 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davis, B 

Duffy, E 

1999, 

Australien 

Patient 

satisfaction 

with nursing 

care in a rural 

and an urban 

emergency 

department 

Att beskriva och 

jämföra nivån på 

patienters 

tillfredsställelse på 

akutmottagning 

beroende på om de 

bor på en landsort 

eller i en storstad.  

Kvantitativ Frågeformulär N=106 Hög  

24 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank, C 

Asp, M 

Dahlberg, K 

2009, 

Sverige 

Patient 

participation 

in emergency 

care 

Att beskriva 

patienternas olika 

uppfattningar av 

delaktighet i 

vården på en 

akutmottagning. 
 

Kvalitativ Intervju N=9 Medel 

19 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 

Franzén, C 

Björnstig, U 

Jansson, L. 

Stenlund, H 

Brulin, C 

2007, 

Sverige 

Injured road 

users 

experience of 

care in 

emergency 

department 

Att beskriva 

patienters 

upplevelse av 

kvaliteten av 

vården.  

Kvantitativ Frågeformulär N=565 Hög  

23 

poäng 
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Hawley, P  2000, 

Canada 

Nurse 

comforting 

strategies: 

perceptions of 

emergency 

department 

patients´ 

Vilka 

sjuksköterske 

strategier uppfattar 

patienten som 

välbefinnande 

samt hur uppfattar 

patienten resultatet 

av strategierna. 

Kvalitativ Intervju N=14 Hög  

21 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holden, D 

Smart, D  

1999, 

Australien 

Adding value 

to the patient 

experience in  

emergency 

medicine: 

what features 

of the 

emergency 

department 

visit are most 

important to 

patients  

Att identifiera och 

jämföra faktorer 

som är av 

betydelse för 

patienter/ personal 

på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ Frågeformulär N=615 Medel 

18 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kington, M 

Short, A 

2010, 

Australien 

What do 

consumers 

want to know 

in the 

emergency 

department 

Att undersöka vad 

patienter vill veta 

när de kommer till 

en akutmottagning 

Kvantitativ Frågeformulär N=32 Medel 

19 

poäng 
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Muntlin, Å 

Gunningberg, 

L, Carlsson, 

M 

2005, 

Sverige 

Patients 

perceptions of 

quality of care 

at an 

emergency 

deperatment 

and 

indentification 

of areas for 

quality 

improvement 

Att identifiera 

patienters 

upplevelser av 

kvalitet på vården 

och områden för 

kvalitetsutveckling 

på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ Frågeformulär N=200 Hög  

25 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyström,M 

Dahlberg, K 

Carlsson, G 

2003, 

Sverige 

Non – caring 

encounters at 

an emergncy 

care unit  

Att analysera och 

beskriva icke 

vårdande möten 

inom en 

akutinstans. 

Kvalitativ Intervju N=9 

Patienter 

N=9 

Sjuksköterskor 

Medel 

19 

poäng 

 
 
 
 
 

 
 

O´Brien, J – 

A. 

Bourbonnais, 

F 

2004, 

Canada 

The 

experience of 

trauma 

resuscitation 

in the 

emergency 

department 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser och 

sårbarhet av en 

trauma händelse 

samt om de 

faktorer som 

påverkar 

patientens 

upplevelse på en 

akutmottagning .   

Kvalitativ Intervju N= 7 Medel 

18 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsen, J  

Sabin, B 

 

2003, 

Amerika 

Ethics in 

emergency 

medicine 

Att undersöka om 

patienter upplever 

att de får sin 

integritet och 

sekretess bevarad 

på en 

akutmottagning,  

Kvantitativ Frågeformulär N=440 Medel 

21 

poäng 
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Sörlie, V 

Torjuul, K 

Ross, A 

Kihlgren, M  

2006, 

Sverige 

Satisfied 

patients are 

also 

vulnerable 

patients  

Att belysa upp-

levelsen av att 

vara en patient och 

vårdas på en 

akutvårds 

avdelning. 

Kvalitativ  Intervju N=10 

 

Hög  

20 

poäng 

 
 
 
 

Toma, G 

Trinner, W 

Mcnutt, L - 

A 

2009, 

Amerika 

Patient 

satisfaction as 

a function of 

emergency 

department 

Previsit 

expectations 

Att mäta effekten 

av att möta 

patienters 

förväntningar på 

behandling och 

diagnostisering 

och hur det 

påverkar deras 

tillfredsställelse av 

akutsjukvården. 

Kvantitativ Observations 

studie 

N=504 Hög  

24 

poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watt,D 

Wertzler, W 

Brannan, G 

 
 

2005, 

Canada 

Patient 

expectations 

of emergency 

department 

care: Phase 1 

Att undersöka 

allmänhetens 

förväntningar på 

akutsjukvård och 

jämföra det med 

personalens 

uppfattning av 

patienters 

förväntningar. 

Kvalitativ Intervju N=56 

Allmänhet 

N=34  

Personal 

Hög  

20 

poäng 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wiman, E 

Wikblad, K. 

 Idvall, E 

2006,  

Sverige 

Trauma 

patients´ 

encounters 

with the team 

in the 

emergency 

department – 

A qualitative 

study 

Att förklara 

traumapatienters 

föreställningar av 

mötet med trauma 

teamet. 

Kvalitativ  Intervju N =23 

 

Hög  

23 

poäng 

 
 
Forskningsetiska överväganden 
Författarna strävade efter att förhålla sig objektiva till vald litteratur. Författarna till detta 

arbete åtog sig att redovisa resultatet sanningsenligt.  
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RESULTAT   

Vårt resultat ligger till grund för att besvara frågeställningarna. Varje frågeställning redovisas 

med hjälp av teman som framkom under analysen av artiklarna dessa teman var, under 

frågeställningen patienters upplevelse: rädslor och sårbarhet, sjuksköterskans 

omvårdnadsstrategier, kvalitet på vården, värdighet respekt och integritet samt 

kommunikation. Under frågeställningen patienters förväntningar framkom: väntetider och 

triage, kommunikation, information samt under frågeställningen faktorer som påverkade 

bemötandet framkom underrubrikerna: stress och miljön på akutmottagningen som mest 

framträdande. Resultatet redogör för både negativa och positiva patientupplevelser, faktorer 

som påverkar sjuksköterskans bemötande och patientens förväntningar. 

 

Patienters upplevelser av bemötande 

Rädslor och sårbarhet 

I flertalet studier framkom det att många patienters uppfattningar var olika beroende på hur 

akut deras tillstånd var. När de kände sig oroliga och ångestfyllda var det av stor betydelse att 

kunna lita på den kompetens som fanns. När sjuksköterskorna triagerade patienterna till 

prioriteringskategorin icke akut för att sedan placeras i väntrummet ville de kunna lita på att 

triageringen var rätt. De kände dessutom en ångest och frustration över att bli lämnade 

ensamma i väntrummet och att inte få information om vad som hände. Patienterna beskrev sitt 

emotionella tillstånd med varierande grader av ångest och rädsla för deras anledning till att 

besöka en akutmottagning. Deras rädsla bottnade många gånger i vilka diagnoser som skulle 

fastställas och även dödsångest i samband med sjukdom eller olycka (Hawley, 2000; 

Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Sörlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2005; Watt, Wertzler 

& Brannan, 2005).  I en studie av Hawley (2000) beskrev en deltagare sin erfarenhet så här:  

 

I was actually scared of dying. It’s quite a feeling. You´d hear of someone having a heart 

attack, but you never put much thought into it until it happens to you. It´s different altogether 

then. It´s that 30 seconds that you´re sweating and you know that you´re starting to pass out 

and you´re wondering if it´s all over for you (Hawley, 2000, s 449). 

 

De yngre patienterna var mer benägna att tro att de var allvarligt sjuka och ställde svåra frågor 

som de ville ha svar på omedelbart och när svar inte fanns blev de rädda. Vissa äldre upplevde 

akutmottagningen som en säker plats att vara på medan andra kände sig osäkra på grund av att 
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personalen gav dem en känsla av att de uppsökte vård i onödan. Båda grupperna av patienter 

var rädda för att inte få den hjälp de behövde och att vården inte skulle finnas tillgänglig för 

dem (Sörlie et al., 2005). 

 

I en artikel av O´Brien och Bourbonnais (2004) hade patienter fått beskriva sina upplevelser 

av sårbarhet och rädsla vid en trauma händelse.  För några patienter började känslan av 

sårbarhet vid skadetillfället och för andra vid ankomsten till akutmottagningen. Att vara 

beroende av personalen och förlust av kontrollen ledde till att de kände sig sårbara. De flesta 

av patienterna kände inte uttryckligen någon sårbarhet på akutmottagningen vilket tolkades 

som att personalen var duktig på att skapa en positiv relation med patienten. Det som gjorde 

att patienter kände rädsla under en traumahändelse var en känsla av ensamhet, att befinna sig i 

chock, uppleva smärta och att ingenting veta. Att leva i chock var beskrivet som att ha en 

känsla av intensiv kyla. Smärtan beskrevs som outhärdligt, olidligt och som tortyr. Patienterna 

klagade aldrig på att de inte fick smärtlindring eller att den var otillräcklig. De visste att 

smärtan skulle fortsätta men de var vid liv. Att ingenting veta innefattade en brist på 

information, vilken erfarenhet de hade av att vara patient samt osäkerhet kring omfattningen 

av skador. Rädslan förvärrades för de patienter som aldrig varit på ett sjukhus förut. Det som 

föranledde att patienten kände sig trygg var själva processen inne i traumarummet och 

förhållandet mellan trauma teamets personal. Processen inne i traumarummet tolkades av 

patienterna som effektiv. I den effektiva processen ingick det 5 kategorier: allting gick snabbt, 

de gav patienten förtroende, personalen hade alltid kontroll, de var organiserade och patienten 

visste vad som hände (O´Brien & Bourbonnais, 2004). 

Sjuksköterskans omvårdnadsstrategier 

I studier skrivna av Davis och Duffy (1999) och Hawley (2000)  visade analysen att 

patienterna upplevde sjuksköterskorna som effektiva, skickliga och att de hade kontroll över 

situationen. Det patienterna uppmärksammade först och som ansågs som professionellt var 

det som handlade om tekniskt kunnande och kompetent fysisk vård. Personalen hade fokus på 

det som var prioriterat och patienterna beskrev känslor som att de kände sig som individer, 

blev mer lugna, att de fick en ökad hanteringsstrategi genom att få spontana förklaringar om 

vad som hände runt omkring. Patienterna upplevde även den undervisande kommunikationen 

som viktig. Vaksamheten hos sjuksköterskorna bidrog till att patienterna kände en närhet 

vilket skapade en trygghet och att välbefinnandet ökade. Situationer fanns där 

sjuksköterskorna inte hade tid att vara inne hos patienterna, istället tittade de till patienterna 
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ofta för att försäkra sig om att det var under kontroll. Sjuksköterskorna hade ofta en instinktiv 

känsla för vad som var av behov utan att patienterna behövde säga till (Davis & Duffy, 1999; 

Hawley, 2000).  

 

Däremot upplevde vissa patienter i en studie av Nyström et al. (2003) att personalen lämnade 

omvårdnaden till de anhöriga. Sjuksköterskorna koncentrerade sina arbetsuppgifter på de mer 

medicinska uppgifterna. Patienterna upplevde även en skillnad i vården beroende på vilka 

sjuksköterskor som arbetade och beskrev vissa sjukskötersketeam som mer engagerade i 

patienterna. Konsekvensen av detta var att de patienter som besökte akutmottagningen 

hoppades att träffa de sjuksköterskor som hade en mer vårdande attityd. Patienterna var även 

väl medvetna om behovet att ta med sig någon anhörig för att inte bli sittande ensam utan 

assistans. De kunde annars bli sittande i timmar utan att någon uppmärksammat dem. I en 

annan studie beskrevs det att manliga patienter inte ville att anhöriga skulle befinna sig 

bredvid sängen på grund av rädslan för att de kunde hindra personalen, medan kvinnliga 

patienter upplevde en känsla av trygghet av denna närhet (O´Brien & Bourbonnais, 2004). 

 

I en artikel av Wiman et al. (2006) granskade man patienternas möte med traumateamet.  

Observationer gjordes där man såg personalens attityder och beteende ändrades under 

processens gång. Patienterna beskrev upplevelser av att personalen var uppmärksam till en 

början men ju längre processen fortskred desto mer verkade personalen förlora intresset. I 

början av processen hade personalen fokus på det mer medicintekniska som upplevdes av 

patienterna som någonting positivt och skickligt hos personalen. Sjuksköterskorna intog en 

icke kommunikativ roll och hade en vänta och se attityd. Uppmärksamheten saknades inte av 

patienterna i detta skede. De såg på detta som något nödvändigt i situationen. I nästa skede i 

processen upplevde patienterna att sjuksköterskorna framträdde mer i sin roll. De var 

uppmärksamma och mer kommunikativa i detta skede. Patienterna fick respons på sina behov 

av stöttning och uppmuntran. Patienterna kände sig tillfredsställda i denna fas. I nästa fas var 

patienterna inte tillfredsställda. Den infann sig när den fysiska undersökningen var klar och 

patienten lämnades med obesvarade frågor. Kommunikationsproblem var frekventa i denna 

fas. Många av patienterna var missnöjda och saknade information, speciellt inför hemgång 

(Wiman et al., 2006). 

 

I en annan studie har man sett betydelsen av beröring under en traumahändelse. Det stora 

antalet personal inne på rummet och deras närvaro upplevdes som en källa till tröst och 
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omhändertagandet upplevde patienterna var individanpassat. Beröringen från personalen 

bekräftade att de brydde sig om patienten. De rörde vid patienten för att bedöma och slutföra 

nödvändiga uppgifter. Annan beröring som exempelvis en hand på armen förmedlade lugn 

och gjorde att patienterna kände sig trygga. Beröring beskrevs även som en livlina som gav 

kraft och medförde att patienterna överlevde skadorna i högre utsträckning (O´Brien & 

Bourbonnais, 2004). 

Kvalitet på vården 

I flertalet studier framkom det omständigheter som påverkade upplevelsen av kvaliteten på 

vården. Det som hade stor betydelse och som var högt värderat var väntetider som i de flesta 

fall upplevdes som långa. Det visade sig att patienterna hade kännedom om förekomsten av 

prioriteringar, att det fanns andra patienter som måste få gå före men även om den höga 

arbetsbelastningen, personalbrist och de överbeläggningar som rådde. Patienterna kunde även 

i viss mån tolerera att de fick vänta utan att veta varför. I vissa fall upplevdes väntetiden som 

en kort och smidig övergång genom triageprocessen. Denna upplevdes som en snabb 

bedömning som tycktes nödvändig och professionell. Information var också en viktig del som 

påverkade upplevelsen positivt. Sjuksköterskorna skapade trygghet genom sitt lugna 

uppförande, effektiva sätt och genom flödet av information. Denna information kunde göra att 

väntetiderna tolererades bättre men var även en trygghetsfaktor som möjliggjorde att 

patienterna fick en förståelse om sin situation. Det som framkom var att yngre hade större 

behov av information än äldre och känslan av att de kunde ställa vilka frågor de ville var 

betydelsefullt. Information uppskattades om den var av ett enkelt och förståeligt språk. Andra 

faktorer som påverkade upplevelsen av kvaliteten på vården var hög utbildningsnivå, svårt 

skadade samt hög ålder, vilka värderade kvaliteten på vården högre än andra (Considine et al., 

2010; Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund & Burlin, 2006; Sörlie et al., 2005). Däremot 

framkom det i Nyström et al. (2003) att patienterna upplevde i högre grad en brist på 

information. 

Värdighet, respekt och integritet 

Enligt Olsen och Sabin (2003) fanns det beskrivet att patienterna har rätt till bevarande av 

integritet, sekretess, autonomi och pålitlighet. Det har visat sig att miljön inom 

akutmottagningar påverkade patienterna hur de kände förtroende att lämna ut sin historia. Det 

fanns skillnader i hur patienterna upplevde det att ligga i rum med draperier eller i rum med 

väggar. Patienterna ansåg att det var mer förtroendegivande att ligga i ett mer avskilt rum 
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(Olsen & Sabin, 2003). Enligt Sörlie et al. (2005) upplevde patienterna att det kan vara 

kränkande av den personliga integriteten att dela rum med en annan patient. En förståelse 

fanns hos patienterna att det fanns begränsade resurser. För svårt sjuka patienter var det inte 

av så stor betydelse att ligga i en korridor eller dela rum utan de var bara tacksamma att bli 

omhändertagna (Sörlie et al., 2005). 

 

I några studier skriver de om betydelsen av att bli betraktad som en egen individ (O´Brien och 

Bourbonnais 2004; Sörlie et al., 2005). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna brydde sig 

om dem som individer och inte bara från ett behandlande perspektiv. Detta visade sig i hur 

sjuksköterskorna pratade till patienterna, att kontakt togs med anhöriga och att 

sjuksköterskorna fanns till hands. Likaså var det betydelsefullt att endast bli utsatt för de mest 

nödvändiga testerna och planerade undersökningar samt känslan av att bli trodd medan det i 

Nyström et al. (2003) framkom att patienterna var kritiska till mötet med sjuksköterskan och 

upplevde att de blev behandlade som ett objekt snarare än individer.  

 

I en studie av Frank, Asp och Dahlberg (2008) framkom det att patienterna inte hade så stora 

krav på vården som förekom på en akutmottagning. De anpassade sig till situationen och det 

behövdes inte så mycket kontakt för att de skulle känna sig delaktiga. Det var personalen som 

styrde när och hur denna delaktighet kom att äga rum och i vilken form. Relationen till 

sjuksköterskan grundade sig enbart på de medicinska aspekterna av sjukdomen och inte på 

patienten som person. En patient beskrev det så här: 

  

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 job or take me somewhere (Frank et al., 2008 s. 17)  

 

Patienter som hade vårderfarenhet sedan tidigare hade lägre förväntningar på vården och 

anpassade sig lättare till situationen. Patienterna accepterade inte den vårdkultur som rådde 

och strävade efter att få bli involverade i vården. När detta inte uppmärksammades av 

sjuksköterskan använde de sig av olika tillvägagångssätt som exempelvis att ringa på klockan 

upprepade gånger för att etablera en kontakt med personalen (Frank et al., 2008).  
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Kommunikation 

I en studie av Watt et al. (2005) klagade flertalet deltagare på personalens kommunikation och 

olämpliga beteende. Deltagarna upplevde betydelsen av personalens uppförande och 

kommunikation som viktigt. Kommentarer fälldes om att personalen bara stod och inte gjorde 

någonting och att de ignorerade patienterna.  Patienterna fick höra diskussioner som fördes 

mellan personalen vilket upplevdes som olämpligt. Många patienter kommenterade att de ofta 

kände sig rädda, ångestladdade och smärtpåverkade (Watt et al., 2005). Enligt vad Hawley 

(2000) samt O´Brien och Bourbonnais (2004) beskrev hade tonen i rösten en betydande 

påverkan på patienten. Den förmedlade en känsla av vårdande och medkänsla. Mindre 

betydelse hade innehållet i den verbala kommunikationen. Sjuksköterskorna förde ett samtal 

med patienterna och genom detta uppstod en kontakt och en relation som var av positiv 

bemärkelse. Kommunikationen kunde vara stöttande, försäkrande, förklarande och empatisk. 

Det som var betydelsefullt var att få förklarat vad som hela tiden hände runt omkring  

( Hawley, 2000; O´Brien & Bourbonnais, 2004). 

 
Patienters förväntningar på akutvården  
I en studie av Toma, Triner och Mcnutt (2009)  visade analysen att patienterna var olika nöjda 

beroende på om de hade förväntningar eller inte. Det visade sig att de som inte hade några 

förväntningar på vården var mycket mer nöjda än de som hade förväntningar. Vanligt 

förekommande var att få smärtstillande samt att det skulle ske någon sorts undersökning som 

röntgen och blodprover. Nationalitet, ålder och utbildningsnivå var också faktorer som visade 

sig påverka vilka förväntningar patienterna hade. Patienterna i en annan studie förväntade sig 

en professionell vård från en kompetent personal och upplevde bland annat detta genom att 

observera hur personalen var med de andra patienterna (Sörlie et al., 2005).   

Väntetider och triage 

Problemet med väntetider framkom i flertalet studier. Patienter som inte hade erfarenhet från 

vistelser på akutmottagningar sen tidigare hade förväntningar på mycket kortare väntetider än 

de som var mer erfarna besökare. Långa väntetider på tre till sex timmar var ett vanligt 

klagomål och patienterna förväntade sig att bli snabbare omhändertagna om de kom med 

ambulans. Det som visade sig var att förväntningar inom kliniska områden som 

patientsäkerhet, riktig diagnostik och effektiv behandling som var av stor vikt för vårdgivarna, 

inte var representerade bland förväntningarna hos patienterna. Vid triageringen förväntade sig 

patienterna att de som var i störst behov av vård togs omhand först. Sjuksköterskorna som 



21 
 

utförde triageringen förväntades vara skickliga och effektiva, samt att de skulle ge 

information om väntetiden. Det som också visade sig vara av intresse var hur lång tid det 

skulle dröja innan svar gavs på röntgen och andra tester. Oväntat var de höga siffror som 

visade ett intresse av att få information om parkering. Även lindring av symtom som smärta 

och illamående samt att få sina problem diagnostiserade och förklarat för sig var av intresse. 

Det patienterna skattade som mindre intressant var skriftlig samt verbal information, hur man 

följs upp samt komforten i väntrummet som inkluderar TV, tidningar, något att dricka, mat, 

och stolar (Holden & Smart 1999; Kington & Short 2010; Watt et al., 2005).  

Kommunikation och information  

I studier gjorda av Cooke, Watt, Wertzler och Quan (2006) och Watt et al. (2005) visade 

resultatet att patienterna förväntade sig att bli behandlade som individer, att sjuksköterskan 

engagerade sig genom att lyssna på dem, samt att bli uppmuntrade. Även kommunikationen 

var viktig och patienterna önskade att den skulle vara personlig med ett enkelt språk. 

Förklaringar till förseningar, undersökningar, provsvar och behandlingar var av betydelse 

samt att det förekom kommunikation mellan personalen på akutmottagningen och deras 

vårdcentral. De förväntade sig även att de skulle få en diagnos och behandling direkt på 

akutmottagningen (Cooke et al., 2006; Watt et al., 2005).  

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötandet 
I en artikel av Toma et al. (2009) framkom faktorer som visade sig influera tillfredsställelsen 

hos patienterna. Faktorerna var information om varför väntetider var långa, besked om deras 

medicinska tillstånd samt den tid som de fick med läkaren. Tillfredsställelsen var tydligt 

länkad till väntetider och att adekvat information förekom, vilket höjde tillfredsställelsen i 

bemötandet. Forskarna såg också att de grupper som hade en lägre utbildningsnivå eller en 

lägre socioekonomisk status visade en lägre poäng på tillfredsställelsen. Ålder var också en 

faktor som påverkade resultatet gällande tillfredsställelsen. De i åldrarna 18 – 21 tenderade att 

visa en lägre poäng gällande tillfredsställelsen (Toma et al., 2009). 

Stress 

Nyström et al. (2003) skrev i sin studie att vårdkulturen inom akutsjukvård saknade ett 

helhetsperspektiv. Kulturen som rådde var att sjuksköterskans uppmärksamhet riktades mot 

patienternas fysiska kondition och visade liten eller ingen hänsyn till patienternas 

psykosociala behov. Sjuksköterskorna påpekade att det inte fanns tid till annat än se till att 
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utföra sina uppgifter snabbt och effektivt. De ansåg att patienterna var triagerade utifrån ett 

system som var inriktat på medicinska åtgärder och att behovet av omvårdnad inte var 

organiserat utifrån något prioriteringssystem. Sjuksköterskorna var utsatta för en stressfylld 

miljö som var tyngd av många arbetsuppgifter och påkallad uppmärksamhet från läkarna 

vilket gjorde att de negligerade patienterna som klagade. Det som sjuksköterskorna upplevde 

som mer stimulerande än patienternas omvårdnadsbehov, var mer medicinska interventioner 

och när situationer som att rädda liv uppstod. Vårdandet av äldre och de patienter som var i 

behov av en mer psykosocial omvårdnad ansågs som tråkigt. Personalen överlag klagade över 

frekventa besök av patienter som egentligen kunde ha fått behandling någon annanstans. 

Sjuksköterskorna resonerade inte om att försöka förstå patientens djupare behov utan endast 

om det praktiska runt omkring. Inga ansträngningar gjordes till att försöka stötta en patient 

som exempelvis att information skulle öka patientens förståelse om sin situation. En trevande 

förklaring till detta beskrevs som att vården fungerade ungefär som en industri med en 

löpande band princip. Praktisk skicklighet värderades högt och en vårdande attityd var ingen 

del i den professionella kompetensen (Nyström et al., 2003).  

 

Our patients do not need nursing care, they are just waiting for a medical examination 

(Nyström et al., 2003 s. 764).   

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en stressfylld situation. Patienterna såg sjuksköterskor 

springa fram och tillbaka i korridoren utan att ta kontakt och försökte förstå situationen 

genom att pussla ihop fragment av det de såg. I och med detta upplevde patienterna en 

okunnighet i vem som ansvarade för dem och patienterna ville inte besvära med att påkalla 

uppmärksamhet. Patienterna upplevde även att de många gånger fick oönskad information om 

sjuksköterskornas stressfylla situation vilket gjorde att de äldre patienterna inte ville besvära 

medan de yngre ansåg att de hade rätt att ställa krav (Nyström et al., 2003; Sörlie et al., 2005).   

 

En del läkare, speciellt kirurger hade en irriterande inställning till sjuksköterskorna som i 

deras tycke misslyckats hänvisa patienter till rätt instans.  Detta utgjorde en större stressfaktor 

för sjuksköterskorna än det arbete det stora antalet patienter krävde. På denna akutmottagning 

hade de olika arbetsteam vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig trygga. Problem 

uppkom då sjuksköterskorna var tvungna att lösa bemanningsproblem i något annat 

arbetsteam då känslor som utanförskap och negligering uppstod (Nyström et al., 2003). I en 

studie av Baillie (2008) framkom det faktorer som påverkade patienternas värdighet. Dessa 
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faktorer var bland annat brott mot sekretessen och det maktförhållande som fanns i relationen 

mellan patienterna och sjuksköterskorna (Baillie, 2008). 

Miljön på en akutmottagning 

Miljön på en akutmottagning var viktigt för att patienterna skulle känna sig trygga och 

bekväma. Sjuksköterskan måste bli mer professionell och identifiera enskilda patienters 

behov samt behandla patienterna som individer och inte som en grupp. För patienter som blev 

lägre prioriterade och fick vänta var det viktigt med tillgång till mat och något att dricka för 

deras välbefinnande. Uppfylldes inte deras grundbehov kunde det leda till en försämring av 

deras hälsotillstånd. Många deltagare ansåg att en trevligare miljö var viktigt. Det kunde 

handla om skönare sängar och tillgång till fler parkeringar. Även kortare väntetider och en 

bättre kommunikation påverkade upplevelsen av miljön (Davis & Duffy, 1999; Muntlin, 

Gunningberg & Carlsson, 2005) 

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultatet 
Resultatet av denna litteraturstudie visade vad patienterna upplevde, förväntade sig och vilka 

faktorer som påverkade bemötandet inom akutsjukvård. Tillfredsställelsen hos patienterna var 

tydligt länkad till väntetider och att adekvat information förekom (Cooke et al., 2006; Toma et 

al., 2009). Kommunikationen var betydelsefull och förväntades vara av enkelt och ett 

förståeligt språk (Cooke et al., 2006; Watt et al., 2005). Även miljön såsom lokalernas 

utformning, tillgång till dryck, mat och tidningar påverkade patienternas upplevelser och 

förväntningar. Sjuksköterskans arbetssituation beskrevs som stressfylld och påverkade hennes 

möjligheter till ett gott bemötande. Utrymmet för att skapa vårdrelationer var litet (Nyström et 

al., 2003). Sjuksköterskans omvårdnad beskrevs som skicklig, flexibel, snabb och effektiv 

vilket krävdes inom det akuta området (Hawley, 2000). I andra studier framkom att 

sjuksköterskan endast fokuserade på det mer medicinska än omvårdnaden av individen 

(Nyström et al., 2003).  I flertalet studier påtalade patienterna rädsla och sårbarhet. De kände 

sig utsatta och hamnade i en beroendeställning som kunde upplevas kränkande för den 

personliga integriteten (Hawley, 2000; Sörlie et al., 2005; Watt et al., 2005). 

 

Resultatdiskussion 
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I flertalet studier såg författarna beskrivningar om patienternas rädsla och sårbarhet för det 

okända. Patienterna visste inte vad som väntade dem och för denna komplexitet hade 

personalen ett ansvar (Hawley, 2000; O´Brien & Bourbonnais, 2004). I introduktionen kom 

det fram att personalen inom akutsjukvård hade ingen eller lite kunskap om patienternas 

bakgrund och mötena förekom ofta under tidspress. Därför var det viktigt att i dessa 

situationer använda sin tysta kunskap, erfarenhet och lyhördhet. Denna kunskap kunde 

inhämtas genom att ta tillvara alla sinnen som ögonkontakt, beröring och att ta i hand vilket 

kunde leda till en vårdrelation som gynnade patienten (Enqvist & Bengtsson, 2005; Fairchild, 

2010; Hobgood et al.2002; Wikström, 2009). Vi anser att denna kunskap och erfarenhet skulle 

kunna lindra patienternas rädsla och sårbarhet. Genom egna erfarenheter har vi upplevt att det 

kan vara svårt att etablera och utveckla en relation, samt skapa ett förtroende hos patienten 

under dennes korta vistelse på akutmottagningen. Arbetet på en akutmottagning innebär ett 

högt tempo med ett stort patientantal med många olika patientkategorier. De situationer som 

kan uppstå innebär en komplexitet. Situationen kan handla om basal omvårdnad för att i nästa 

stund handla om livräddande insatser. Därför tycker vi att sjuksköterskan bör inneha en 

förmåga att snabbt fatta beslut, göra relevanta bedömningar och att vara flexibel. 

 

Patienters upplevelser av bemötandet 

Författarna till denna litteraturstudie insåg att bemötandet innefattar många olika aspekter. 

Människan är unik och har olika uppfattningar om hur ett gott bemötande ska vara. Vi 

upplever att patienter som anländer till akutmottagningar ofta befinner sig i en sårbar 

situation. De har olika behov beroende på vilken anledning som föranlett till att de söker vård.  

 

I studier av Hawley (2000) och O´Brien och Bourbonnais (2004) konstaterades att de flesta 

patienter upplevde smärta, ångest och att de ingenting visste, vilket innebar en brist på 

information om sin situation. Vården upplevdes även som effektiv, skicklig och att 

sjuksköterskorna hade kontroll över situationen. Personalen hade fokus på det som var 

prioriterat och de patienter som var mer missnöjda var de som var lägre prioriterade och fick 

vänta. De uttryckte ofta ett missnöje över väntetider och brist på information (Hawley, 2000; 

O´Brien & Bourbonnais, 2004). I en studie av Franzén et al. (2007) var det tydligt att 

patienter som verkligen var i behov av akutsjukvård fick den vård som krävdes. Enligt 

författarnas egna erfarenheter förekommer det i relativt stor utsträckning patienter som skulle 

kunna få vård på någon annan instans. Vi upplever att människor idag inte har tid att vänta 
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och vänder sig därför till akutmottagningen. Väntrummet är många gånger fyllt av patienter 

som väntar på att få komma in. Akutmottagningen är avsedd för akuta tillstånd. Vi anser att 

primärvården skulle kunna spela en större roll då flera av de ärenden som idag hanteras på 

akutmottagningen egentligen inte är akuta. De patienter som har en lägre prioritering har 

också ett vårdbehov men kanske inte alltid av akut karaktär, vilket för den vårdsökande kan 

vara svårt att bedöma. I introduktionen framkom det att detta problem inte är något som bara 

förekommer här i Sverige utan är ett känt problem sen länge i flertalet länder. Det har gjorts 

försök och diskussioner pågår om lösningar (Richardson et al., 2004). Författarna anser att 

personalen på akutmottagningen kan bli bättre på att informera mer och hänvisa dessa 

patienter till rätt instans. Upplevelsen av att patienterna är missnöjda är många gånger stor, 

men med tanke på antalet patienter som besöker akutmottagningen är förmodligen inte 

andelen missnöjda patienter så många.   

 

Många patienter upplevde att sjuksköterskorna inte brydde sig om dem som egna individer 

utan såg de mer som ett objekt (Nyström et al., 2003). Sjuksköterskorna resonerade inte om 

patienternas djupare behov utan mer om det praktiska runt omkring. Deras förhållningssätt 

riktade sig mer till den fysiska vården och tog inte hänsyn till helhetsperspektivet. Även 

vårdandet av de äldre ansågs som tråkigt. Arbetet beskrevs som en löpande band princip där 

sjuksköterskorna inte verkade ha ett intresse för människan i dess helhet (Nyström et al., 

2003). Vi har intryck av att den löpandeband principen förekommer, men är svår att undvika 

då det trots allt handlar om akutsjukvård. Patienter anländer till akutmottagningen för att få 

akut hjälp med sina besvär och de får den vård som är relevant, för att sen slussas vidare. 

De äldre patienterna utgör en stor kategori på akutmottagningen och är ofta de som är i störst 

behov av vård. Inställningen att det är tråkigt att omhänderta dessa patienter är inte förenligt 

med den syn personalen bör inneha.I Kristoffersen et al. (2005) styrks detta resonemang 

genom beskrivningen om människosynen. Denna utgår från ett humanistiskt perspektiv där 

människan ska sättas i centrum och att människan är unik, säregen och att alla är lika mycket 

värda. Även i ICN:s etiska kod pratar man om respekten för människans värde (Kristoffersen 

et al., 2005). Vårdpersonal arbetar även utifrån en lagstadgad vård där vården ska bedrivas så 

att den ger en god hälsa för alla människor på lika villkor. Personalen ska ta hänsyn till 

självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). Vi funderar om det kanske är så att den 

personal som anser att det är tråkigt att arbeta med äldre har missuppfattat sin roll och har en 

glorifierad syn på vad det innebär att arbeta på en akutmottagning?  Allt handlar inte om 

trauman. Tvärtom kan det många gånger handla om medicinska komplikationer som hör till 
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livet, det vill säga att människan blir äldre och i takt med detta följer även tillstånd som kräver 

ett akut omhändertagande. 

I motsats till Nyström et al. (2003) visade Hawley (2000) i sin studie att sjuksköterskorna 

konverserade mer vilket underlättade skapandet av en relation. Konversationen var stöttande 

och förklarande, vilket medförde att patienterna fick en förståelse för sin situation och bidrog 

till bättre hanteringsstrategier. Sjuksköterskornas vaksamhet var viktig och gav en känsla av 

trygghet. Även om de hade många patienter att ta hand om så såg sjuksköterskorna till att 

förvissa sig om att allt stod rätt till (Hawley, 2000). Vi anser att omvårdnad kan innebära 

många olika aspekter och att den sker i många olika sammanhang. Omvårdnaden bör vara 

individ- och behovsanpassad och det är viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se till 

patienternas omvårdnadsbehov. Dessvärre kan den stressfyllda miljö som förekommer på en 

akutmottagning, trots goda intentioner, påverka omvårdnaden till att mer se till de fysiska 

behoven istället för att även ta hänsyn till övriga behov som till exempel de psykosociala. 

Omvårdnaden idag skapar tyvärr många gånger en känsla hos patienten av att vara ett objekt 

istället för en självständig individ. Genom enkla små medel skulle sannolikt sjuksköterskan 

kunna påverka situationen genom interaktion. Det vill säga kommunikation, ge en filt, lyssna 

och ge ett glas vatten samtidigt som den mer medicinska omvårdnaden pågår. Den medicinska 

omvårdnaden innefattar bland annat handlingar som att kontrollera alla vitalparametrar.  

 

Författarna till litteraturstudie upplevde att deltagarna i studier från USA var mer positiva i sin 

upplevelse av bemötandet. Vi diskuterade om detta kan ha orsakats av att de har en helt annan 

vårdkultur där vården blir anmäld vid minsta misstänkta misstag och med deras 

försäkringssystem har patienterna dessutom en större valfrihet än vad som än så länge 

förekommer i Sverige. 

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötandet 

Det framkom som en gemensam faktor i flertalet studier att kommunikation, information, 

kortare väntetider och att vården skulle vara individanpassad var av stor betydelse. Flertaget 

deltagare hade synpunkter på personalens bristande kommunikation och olämpliga 

uppförande. Det fanns patienter som hörde diskussioner som fördes mellan personalen om 

andra patienter och upplevdes som olämpligt (Considine et al., 2010; Cooke et al., 2006; 

Nyström et al., 2003; Sörlie et al., 2006; Watt et al., 2005). Vi anser att detta är ett etiskt 

problem. På akutmottagningar råder det ofta platsbrist vilket leder till att patienter får ligga på 
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platser som egentligen inte är passande. Det förekommer till exempel ytor med bara draperier 

som skiljer patienterna åt. Detta är naturligtvis inte en önskvärd situation. Därför är det 

särskilt viktigt att all personal är medveten om patienternas utsatthet. Detta problem sågs även 

i studien av Griffin (2005) där det omtalades att lediga rum var en bristvara och att 

utelämnandet av integriteten, tryggheten och respekten var ett bekymmer. 

 

Kommunikation framträdde som en viktig faktor. Patienterna förväntade sig att dialogen 

skulle vara personlig och på ett enkelt språk. Information var viktigt och förekom både som 

en förväntning och som en faktor som påverkar bemötandet. Information saknades många 

gånger vilket bidrog till att patienterna inte kände sig sedda.  De önskade att bli uppdaterade 

och att ett fanns ett flöde av information om vad som händer runt omkring dem. Även 

väntetider visade sig vara ett problem men kunde tolereras bättre om det förekom kontinuerlig 

information. De äldre patienterna hade en mer avvaktande hållning på grund av att de såg hur 

mycket personalen hade att göra och drog sig därför för att besvära. De äldre hade ofta ett 

stort omvårdnadsbehov och klarade sämre de långa väntetider som förekom. De yngre ansåg 

sig att ha rätt till vård och ställde högre krav (Considine et al., 2010; Cooke et al., 2006; 

Nyström et al., 2003; Sörlie et al., 2006; Watt et al., 2005).  

 

I studierna ovan såg vi brister i omvårdnaden och att kunskap om den äldre människan och 

hennes behov inte verkade förekomma. Vi menar att det är viktigt med kunskap om den äldre 

människan för ett bra omhändertagande. Prioriteringar enligt triage kanske många gånger är 

ett bra instrument men kan vara missvisande och leda till långa väntetider. Dessa patienter har 

långvariga besvär och som inte prioriteras högt. Möjligen skulle detta uppmärksammas på ett 

annat sätt genom att sjuksköterskorna prioriterar dessa patienter högre för att undvika 

komplikationer och ge förutsättningar för ett bra omhändertagande. Enligt Socialstyrelsen är 

den äldre patienten en vanlig kategori på akutmottagningar. Risken att drabbas av sjukdom ökar 

vid stigande ålder och de är ofta multisjuka och har inte samma reservkapacitet att klara väntetider 

som yngre. Sjuksköterskor ska även kunna identifiera behov som patienterna själva inte kan 

förmedla (Socialstyrelsen, 2006). De yngre patienterna har en annan inställning till vården 

anser författarna. Precis som det framkom i studierna ovan upplever vi att de yngre anser sig 

kunna kräva vård på ett annat sätt. Vi har även en känsla av att yngre har en större okunskap 

kring sin situation. Idag verkar heller inte förekomst av egenvård bedrivas och måste på något 

sätt införlivas mer. Även här kanske primärvården skulle kunna spela en större roll samtidigt 

som yngre individer emellanåt skulle kunna ta större egenansvar.  
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Kommunikation har en stor roll inom bemötandet anser vi och påverkar mötet mellan 

patienterna och sjuksköterskan. Med hjälp av kommunikation kan det skapas förtroende, 

trygghet och en vårdrelation. Det är viktigt att informera och är någonting som personalen 

skulle kunna bli bättre på. Osäkerheten hos patienterna yttrar sig i frågor och går ibland så 

långt som till aggression vilket skulle kunna minska om den drabbade kände sig bättre 

informerad. Fossum (2007) skriver i sin bok och stärker detta resonemang att människor är olika 

och kan ibland ha svårt för att bedöma sin situation på egen hand och sjuksköterskan bör ha 

kunskap om dessa olikheter för att kunna bekräfta patienterna på dess nivå. Genom 

självkännedom, kunskap, erfarenhet, äkthet, ärlighet och ett intresse för den andre kan 

sjuksköterskorna utföra handlingar som gynnar patienten och utgör ett professionellt 

förhållningssätt (Fossum, 2007). Det framkommer likaså i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor att bemötandet ska vara respektfullt och av enkel kommunikation, stöd och 

vägledning. Vilket bidrar till att patienterna kan känna sig delaktiga (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Författarna sökte 

fulltextartiklar i databaserna Cinahl, Psycinfo och sökmotorn ELIN. Efter val av syfte och 

frågeställningar utformades relevanta sökord som användes i flertalet kombinationer för att 

hitta relevanta artiklar. Om antalet träffar blev stort lades sökord till för att minimera antalet 

träffar och även andra kombinationer användes. Det som försvårade sökningarna var att hitta 

relevanta sökord för ordet bemötande som inte finns i engelska språket. Författarna letade 

efter Mesh termer till ordet bemötande men fann att det flesta var av medicinsk natur. 

Intressanta artiklar från andra arbeten hittades i Dalea och söktes manuellt. Författarna valde 

att ta med två artiklar från 1999 trots att inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

utförda mellan år 2000 – 2010. Detta för att författarna ansåg att dessa svarade på våra 

frågeställningar. Författarna inkluderade endast de artiklar som var avgiftsbefriade vilket kan 

ha medfört att relevanta artiklar fallit bort och påverkade naturligtvis vårt resultat.  

 

För att få likvärdig bedömning på artiklarna så granskade författarna en kvalitativ och en 

kvantitativ artikel tillsammans. Artiklarna lästes ett flertal gånger för att få förståelse för vad 

som var relevant. Tolkningar som var tvivelaktiga diskuterades för att få en så trovärdig 

bedömning som möjligt och undvika förvrängningar av texten. Det framgår i Polit och Beck 

(2008) att ett resultat inte får värderas med egna tolkningar. Resultatet består av nio 
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kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. Det stora antalet kvantitativa artiklarna försvårade 

arbetet med analysen. Detta på grund av att författarna upplevde det som svårt att tolka dessa. 

Om det funnits mer tid skulle nya sökningar gjorts för att hitta fler kvalitativa artiklar. När det 

handlar om upplevelser kändes det som om den kvalitativa metoden var mer användbar då 

den ger en djupare förståelse för upplevelser. När det gällde förväntningar samt faktorer som 

påverkar bemötandet kändes den kvantitativa metoden användbar. Artiklar som förekommer i 

denna litteraturstudie kommer från England, Australien, Canada, Sverige och USA vilket 

kanske kan medföra att upplevelserna, faktorerna och förväntningarna har gemensamma drag.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie är inriktat på den vård som bedrivs på akutmottagningar 

och dessa patientgrupper. Upplevelser, förväntningar och faktorer är subjektiva företeelser 

vilket gör att det kan vara svårt att överföra och generalisera på andra patientgrupper. Det som 

kan hota sanningsvärdet i vårt resultat var vissa språksvårigheter när det gällde att tolka 

speciellt de kvantitativa artiklarna.  

 

Slutsats 
Denna litteraturstudie inriktar sig på att medvetandegöra betydelsen av bemötande inom 

akutsjukvård. Inom akutsjukvård förekommer det många olika patientgrupper. Sårbarhet och 

rädsla är ofta en gemensam nämnare för dessa patienter. Därför anser författarna att denna 

studie kan användas till att utöka förståelsen och betydelsen av bemötande hos sjuksköterskor 

inom den akuta verksamheten.  

 
Förslag till vidare forskning 

Patientantalet inom akutsjukvården har ökat och organisatoriska krav leder till att färre 

personal tar hand om fler patienter. Vi anser att det behövs studier med syfte att förbättra 

patientflödet på akutmottagningar. Detta kan göras med hjälp av en kvantitativ metod där man 

gör en jämförande studie av andra miljöer på akutmottagningar för att se om det finns 

lösningar. Ett annat förslag är att göra en interventionsstudie med syfte att undersöka vad 

utbildning av personal kan medföra gällande informationsgivning, motiverande samtal med 

mera för att utöka kunskapsområdet. En metod av kvalitativ karaktär kan användas där 

jämförelser görs mellan sjuksköterskor med denna vidareutbildning och icke utbildade 

sjuksköterskor för att se om det finns någon inverkan på bemötandet. 
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Bilaga 1 
Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) 
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Bilaga 2 
Granskningsmall för studier med en kvalitativ ansats 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) 
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