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Abstrakt 
Bakgrund: Ungefär 2,5 miljoner människor per år besökte akutmottagningar i Sverige. Den 

gemensamma nämnaren för dessa var behovet av akut vård. I en sådan situation kan 

människan vara sårbar och behöver då någon att känna tillit till. Vårdpersonalens 

bemötande blev därför av stor vikt för patienten och hens helhetsintryck av vården.  

Syfte: Att belysa patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på en 

akutmottagning. 

Metod: Litteraturöversikten inkluderade 12 artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. 

Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades för att sedan utifrån huvudfynden delas in i 

tre huvudkategorier.  

Resultat: Upplevelser gällande vårdpersonalens bemötande varierade i stor grad. Väntetider 

och bristande information ansågs som problemområden medan sjuksköterskans 

rapportering vid patientens sängkant belystes som positivt. Ett gott och respektfullt 

bemötande från vårdpersonalen var av stor vikt för helhetsintrycket av akutmottagningen. 

Diskussion: Upplevelser som belystes kunde kopplas till vårdpersonalens osäkerhet och 

tidsbrist, men även till arbetsmiljön och kommunikationen. Grunden var att patienten ska bli 

bemött med respekt. 

Slutsats: Bemötandet på akutmottagningen har stor förbättringspotential. Med hjälp av ökad 

förståelse hos vårdpersonalen, och utbildning inom ämnet, anses patienternas 

vårderfarenheter kunna förbättras avsevärt. 

Nyckelord: Akutmottagning, Bemötande, Litteraturöversikt, Patient, Upplevelser, 

Vårdpersonal 
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Bakgrund 

Patientens väg genom akutmottagningen 

Akutmottagningen är den enhet på sjukhusen med högst omsättning patienter, som i olika 

utsträckning behöver akut vård (Wikström, 2012, s.13). Patienter kommer i denna 

litteraturöversikt att innebära personer som av någon anledning vårdas på 

akutmottagningen. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det i Sverige ca 2,5 miljoner människor 

per år som av någon anledning söker sig till akutmottagningen. Nyström (2017, s. 137-138) 

skriver att arbetet på en akutmottagning kan verka kaosartat för den oerfarna. Patienter som 

kommer till akutmottagningen med skador, eller tillstånd, som inte är livshotande blir 

ombedda att ta en kölapp och sätta sig i väntrummet. När deras nummer ropas upp 

anländer de till triagerummet (Nyström, 2017, s. 137-138). Där är syftet att sjuksköterskorna 

snabbt och säkert ska bedöma behovet av vård, vårdnivå och prioritet utan att diagnostisera 

patienten (Lähdet, Suserud, Jonsson & Lundberg, 2009; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2010). Därefter blir patienterna placerade i ett undersökningsrum, i 

korridoren eller bakom ett skynke, där nästa medicinska prioritering utförs (Nyström, 2017, 

s. 137-138). Detta steg benämns i litteraturöversikten som behandlingsrummet. 

Sjuksköterskans roll i arbetet på en akutmottagning är att säkerställa en lugn och säker miljö 

för patienten. Den handlar också om att skapa en positiv och vänlig kultur, en välskött vård 

med ett effektivt arbete samt att utföra patientcentrerad vård (Fry et al., 2013).  

 

Triagerummet 

Ordet triage kommer ursprungligen från det franska ordet trier som betyder ”att sortera” 

(Gerber Zimmerman & McNair, 2006, s. 3). Utvecklingen av triage i Sverige är svår att 

beskriva då dokumentationen är begränsad. På sena 90-talet rapporterades att hälften av 

akutmottagningarna i landet utövade någon form av triage (Palmquist & Lindell, 2000). 

Under början av 2000-talet ökade utvecklingen av triageenheter sedan snabbt i Sverige (SBU, 

2010). 
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Att utföra triage innebär att ta beslut om hur allvarligt sjuk eller skadad en patient är. Detta 

är för sjuksköterskan en avancerad och utmanande uppgift som ligger till grund för 

patientens besök på akutmottagningen. Eftersom allvarlighetsgraden har stor betydelse för 

patientens väntetid till läkarbesöket är därför korrekta bedömningar från 

triagesjuksköterskan av grundläggande betydelse (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; 

Fernandes, Wuerz, Clark & Djurdev, 1999). Det är nödvändigt att sjuksköterskorna har ett 

brett tekniskt kunnande, god intuition och stresstålighet. Det är även viktigt att 

sjuksköterskorna kan värna om patienterna och se till deras bästa (Handysides, 1996, s. 2-4). 

Sjuksköterskornas prioriteringar i triagerummet kräver mycket tillit till deras egna beslut 

eftersom de är avgörande för hur patienten sedan behandlas (Andersson et al., 2006). När 

arbetsbelastningen för triagesjuksköterskorna är hög måste en funktionell arbetsplan 

tillämpas. Detta betyder att ytterligare prioriteringar krävs så att väntetiden baseras på den 

enskilda patientens tillstånd (Andersson et al., 2006; Gerber Zimmerman & McNair, 2006, s. 

3). Sjuksköterskorna ska även vara medvetna om att alla patienter ska bedömas snarast 

möjligt (Andersson et al., 2006). 

 

Bemötande inom vården 

Definition av ett gott bemötande 

Begreppet vårdpersonal innebär i denna litteraturöversikt undersköterskor, sjuksköterskor 

och läkare samt all övrig personal som vårdar patienten. Ordet bemötande innefattar enligt 

Fossum (2017, s. 30) bland annat hur patienten tas emot av vårdpersonalen. I detta 

inkluderas kroppsspråk, hur de hälsar, ögonkontakt och hur hen sitter eller står i förhållande 

till patienten och hens eventuella närstående. Det innebär även människosyn och indirekt 

hur vården realiseras (Fossum, 2017, s. 30). Vidare menar Attree (2001) samt Holopainen, 

Nyström och Kasén (2017) att bemötandet är ett reflekterande förhållningssätt hos 

sjuksköterskan innehållande öppenhet, känslighet, empati och kommunikationsförmåga. 

Dessa faktorer är avgörande för vårdmötets kvalitet och resultat. Ytterligare faktorer som 

påverkas av bemötandet är enligt Holopainen, Nyström och Kasén (2017) graden av 

förtroende, mod, professionalism, respekt och aktsamhet gällande patientens värdighet. 

Vidare menar Attree (2001) samt Holopainen et al. (2017) att kommunikation också är av stor 
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betydelse för utvecklingen av en bra relation. Patienten kan yttra sina problem och behov 

medan vårdpersonalen kan förklara händelseförloppet, ge goda råd samt bra information. 

Att som vårdpersonal finnas närvarande kan enligt Holopainen et al. (2017) ses som ett 

kännetecken för vårdmötet, vilket innefattar delaktighet, medverkan och närvaro.  

 

Enligt Attree (2001) och Wikström (2012, s. 17-18) innebär god vård att sjukvården ska vara 

baserad på kunskap och lämplighet för sitt ändamål. Den ska även vara patientfokuserad, 

individanpassad, säker, effektiv och bedrivas enligt likavärdesprincipen. En sådan vård 

inbringar positiva känslor eftersom det finns ett genuint intresse för patienten. 

 

Läkaren träffar patienten då hen ska diagnostisera och behandla patientens medicinska 

tillstånd, medan sjuksköterskan träffar patienten och hens närstående under hela vistelsen. 

Därför har sjuksköterskan en betydande roll gällande god omvårdnad för patienten 

(Cypress, 2014). Enligt Enqvist (2017, s. 434) är det oftast vårdpersonalen, utöver läkarna, 

som har tid och möjlighet att ge tröst och förmedla empati till patienterna. Enqvist (2017, s. 

442) menar att det är av stor vikt att bekräfta en person genom beröring eller att ta i hand, 

söka ögonkontakt och samtala för att skapa en ny god kontakt. När en människa söker vård 

menar Santamäki, Fischer och Dahlqvist (2009, s. 131) att hens sårbarhet är påtaglig och att 

det kan vara svårt att finna tillfällen att låta sig tröstas. Enligt Barreto, Marcon och Garcia-

Vivar (2017) är känslor som ledsamhet, oro och ovisshet även vanligt hos patientens 

närstående. Detta kan relateras till sjukhusmiljön samt ett oprofessionellt och ogästvänligt 

bemötande från vårdpersonalen. Det krävs enligt Santamäki et al. (2009, s. 31) att patienten 

kan känna tillit till vårdpersonalen för att de ska ges möjlighet att kunna trösta och på så vis 

skapa trygghet för patienten. Att förmedla trygghet innebär att lugna, ge styrka, uppmuntra 

och hjälpa vid behov. Det innebär även att tillgodose patientens behov utan att hen ska 

behöva be om det. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30, kap. 3, 1 §) uppnås god 

vård om den tillfredsställer behovet av trygghet och säkerhet hos patienten, respekterar 

patientens självbestämmande och integritet samt bidrar till en god relation mellan 

vårdpersonal och patient.  
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Professionellt förhållningssätt i bemötandet 

Patienter söker vård för att få råd och hjälp av de bästa inom ämnet och därför behöver inte 

vårdpersonalens makt ses som något negativt. Vårdpersonalen måste dock vara medveten 

om maktskillnaden som finns och att patienten hamnar i en beroendeställning. Därför bör 

vårdpersonalen fundera över vilken betydelse det har i mötet med patienten eftersom det är 

extra viktigt att behandla patienten med respekt (Enqvist, 2017, s. 108-109; Holm, 2009, s. 53). 

En av människans rättigheter är att bli behandlad med respekt, vilket betyder att värna om 

en annan persons människovärde. Detta är viktigt då det påverkar självbilden, hur 

människan ser på sig själv. En god självbild genererar ett ökat intresse för saker utanför den 

egna sfären, exempelvis att lyssna till någon annan än sig själv (Holm, 2009, s. 52-53). En 

missuppfattning som ofta framkommer inom vården är att ett professionellt förhållningssätt 

är detsamma som att vara distanserad. Detta kan bero på att många förväxlar ordet 

personlig med privat, där privat inte är något vårdpersonalen bör vara i vårdmötet. Att vara 

personlig däremot är att vara uppmärksam, intresserad och att se sina patienter som 

medmänniskor. Detta kräver lite ansträngning men ger god effekt då vårdpersonalen visar 

närvaro och intresse samt att patienten blir bemött som en individ (Holm, 2009, s. 54-55).  

 

Vårdens grundstenar för ett gott bemötande 

Omvårdnadens värdegrund innefattar en respektfull kommunikation, hänsyn till patientens 

integritet och en möjlighet till medverkan och självbestämmande för patienten. Detta bygger 

på en personcentrerad vård utifrån ett humanistiskt synsätt (Hörnsten & Udo, 2017). Enligt 

Nightingales omvårdnadsteori (1954, s. 140) bör sjuksköterskan förstå varje förändring i 

patientens ansikte, hållning och röst. Det bör observeras tills dess hen känner att den bästa 

förståelsen är uppnådd. De som inte noterar dessa förändringar kommer aldrig att uppnå 

den fulla rollen som sjuksköterska. Nightingale (1954, s. 120-121) menar att den viktigaste 

undervisningen en sjuksköterska kan erhålla bland annat innehåller vad som nödvändigtvis 

bör observeras. Vidare bör undervisningen innehålla hur observationsinnehållet ska beaktas, 

vilka symtom som tyder på förbättring och vilka som tyder på motsatsen. Enligt Nightingale 

(1954, s. 141) finns ett ABC för sjuksköterskor där A poängterar förståelsen för innebörden av 

en sjuk människa, B står för kunskapen om sjuksköterskans beteende gentemot en sjuk 
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människa och C för förståelsen av att patienten är en sjuk person och inte ett djur. 

 

Vårdpersonalen på en akutmottagning vårdar ett stort antal patienter under ett kort intensivt 

tidsintervall. Alla dagar ser olika ut och vårdpersonalen arbetar hela tiden utan vetskap om 

vad som kommer hända härnäst, vem som kommer att behöva vårdas och hur allvarligt sjuk 

patienten kommer att vara (Wikström, 2012, s. 13). Omvårdnaden på akutmottagningen är 

ett något oklart begrepp. Denna har en övergripande praktisk inriktning med uppgifter som 

att ge information, uppmärksamma patienten, lyssna och vara sällskap (Nyström, 2003, s. 

105 -106). Svårigheterna är dock att skapa en vårdmiljö där alla patienter får känslan att 

deras bekymmer prioriteras (Nyström, 2003, s. 11). Hur tillfreds patienten är med sjukhuset 

och helhetsintrycket av vården påverkas till stor del av upplevelsen hen får på 

akutmottagningen (Cypress, 2014). Långa vistelser, överbeläggningar och fördröjning vid 

utskrivningar är något som påverkar såväl vårdkvalitet som patientnöjdhet (Emergency 

Nurses Association, 2005).  

 

Problemformulering 

En stor mängd människor söker sig varje år till Sveriges akutmottagningar. En svårighet för 

vårdpersonalen är att ge patienterna känslan av att deras bekymmer blir prioriterade. Detta 

tillsammans med långa väntetider kan påverka såväl vårdkvalitet som patientnöjdhet. 

Litteraturöversikten uppmärksammar bemötandet gentemot patienterna på en 

akutmottagning. En ökad förståelse för patienternas upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande kan vara en grund till ett förbättringsarbete i omvårdnaden på 

akutmottagningar.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande på en akutmottagning. 
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Metod 

Design 

Litteraturöversikt enligt Friberg (2017, s. 141-152) användes för att beskriva det aktuella 

kunskapsläget för ett specifikt område. Vid en litteraturöversikt tas ett beslut om ett 

intressant problemområde där både kvantitativ och kvalitativ forskning kan förekomma. 

Vidare utförs breda sökningar efter vetenskapliga artiklar som motsvarar problemområdet. 

Artiklarna analyseras och sammanfattas, vilket kan fastställa det specifika områdets 

kunskapsläge.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderats kunde vara av både kvantitativ och kvalitativ design. Dessa 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska då dessa språk var de som behärskades. De 

artiklar som inkluderades i litteraturöversikten skulle utgå från patientens perspektiv och 

innehålla något etiskt resonemang. De skulle även innehålla information om bemötandet på 

en akutmottagning. Enbart artiklar av kvalitetsgrad I och II, efter granskning enligt 

granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) inkluderades. Artiklar med patienter yngre 

än 18 år och artiklar där syftet var att belysa vårdpersonalens eller anhörigas perspektiv på 

bemötandet exkluderades. Även artiklar äldre än tio år valdes bort. Vidare exkluderades 

artiklar vars studier var utförda på andra enheter än akutmottagningen, såsom IVA 

(intensivvårdsavdelningen), under ambulanssjukvård eller akutvård som skett på någon 

annan plats än på den somatiska akutmottagningen. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa 

databaser innehåller information om medicin och omvårdnad vilket ansågs vara mest 

relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte (Polit & Beck, 2017, s. 92-94). I relation till 

litteraturöversiktens syfte skapades sökningar med hjälp av passande begrepp och 
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synonymer till dessa. Begreppen där fokus lades var: akutmottagning, upplevelse, 

bemötande och patient, se tabell 1. Sökningarna i de olika databaserna bestod av CINAHL 

headings samt fritext i CINAHL, MeSH-termer i PubMed och Thesaurus i PsycINFO. De 

sökningar som gjordes presenteras i bilaga 1. För att bekräfta att artiklarna var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter gjordes en sökning på tidskrifternas ISSN-nummer i databasen 

Ulrichweb (2017). Därefter kontrollerades om komponenterna för en vetenskaplig artikel 

förekom i de olika artiklarna. Detta för att försäkra att de var vetenskapligt godkända. För att 

inte gå miste om väsentlig forskning kontrollerades referenslistorna till samtliga artiklar i 

hopp om att finna artiklar med liknande inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Tabell 1. Översikt av informationsbärande begrepp i litteratursökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Artiklarna valdes utifrån litteraturöversiktens syfte och urvalet delades upp i fem steg. 

Samtliga titlar lästes efter varje genomförd sökning. Vidare i steg två lästes artiklarnas 

abstrakt och de som efter det ansågs intressanta för litteraturöversikten relevansbedömdes i 

 

Informationsbärande begrepp i syftet 

 

Sökord 

 

 

Bemötande 

MeSH: “Communication“, “Attitude of health 

personnel“, “Professional-patient relations“ 

CINAHL headings: “Information needs“ 

Thesaurus: “Employee Attitudes”, “Health 

Personnel” 

 

 

Upplevelser 

MeSH: “Patients satisfaction“ 

CINAHL headings: “Patient satisfaction“, 

“Perception“ 

CINAHL Fritext: Experience* 

Thesaurus: “Life experiences” 

 

Akutmottagningen 

MeSH: “Emergency service hospital“, 

CINAHL headings: “Emergency Service“, 

“Emergency care“ 

Thesaurus: “Emergency services” 

 

Patient 

MeSH: “Patients“ 

CINAHL headings: “Patients“ 

Thesaurus: “Patients” 
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steg tre. Relevansbedömning innebär att de utvalda artiklarna läses i sin helhet och bedöms 

utifrån resultatens kopplingar till litteraturöversiktens syfte, inklusions- och 

exklusionskriterier. I steg fyra användes Ulrichweb (2017) för att undersöka om artiklarnas 

tidskrifter uppfyllde de vetenskapliga kraven. I detta steg genomfördes även en kontroll 

gällande förekomsten av komponenter som abstrakt, bakgrund, syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsats i artiklarna. Vidare i steg fem genomfördes en kvalitetsgranskning av 

de kvarvarande artiklarna. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med Carlson och Eimans (2003) granskningsmallar för 

kvalitativa- och kvantitativa studier. Med dessa bedömningsmallar poängsattes artiklarna 

utefter olika kriterier, där maxpoängen var 47 poäng för den kvantitativa mallen respektive 

48 poäng för den kvalitativa. Till denna litteraturöversikt justerades granskningsmallarna för 

att bättre motsvara denna litteraturöversikts syfte. Därmed togs kriteriet ”patienter med 

lungcancer” bort vilket ändrade granskningsmallarnas maxpoäng till 44 poäng för 

kvantitativa artiklar och 45 poäng för kvalitativa artiklar. Poängen räknades sedan om till 

procent där procenten i sin tur graderade artiklarnas kvalitet (grad I-III). För att uppnå den 

högsta graden, grad I, krävdes en kvalitetsprocent på 80-100%. Därefter följde grad II (70-

79%) och grad III (60-69%). De artiklar som inte uppnådde någon av dessa grader bedömdes 

enligt bedömningsmallarna vara av för låg vetenskaplig kvalitet. 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med tillvägagångssättet som beskrivs i Fribergs (2017, s. 148-150) 

modell för analysprocessen. Initialt lästes artiklarna noga ett flertal gånger av båda 

författarna. På så sätt skapades en kunskap om artiklarnas perspektiv, sjukvårdskontext, 

design och i vilka länder de genomfördes. Författarna sammanfattade artiklarna var för sig 

och översatte dem till svenska. Artiklarnas resultat vägdes gentemot litteraturöversiktens 

syfte och vidare exkluderades det innehåll som ansågs oväsentligt. De slutgiltiga 

resultatartiklarna skrevs över i en översiktstabell, bilaga 2, där aspekter som syfte, metod och 

resultat sammanfattades. Varje artikel numrerades med varsitt nummer, vilka vidare i 

analysarbetet blev deras ID-nummer. Redan vid skapandet av översiktstabellen framkom 

tydliga likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Utifrån dessa skapades tre 
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huvudkategorier och fyra underkategorier. De dataenheter som ansågs svara till syftet 

markerades med passande färger som symboliserade litteraturöversiktens olika 

huvudkategorier. Alla dataenheter sammanställdes och refererades under lämplig kategori, 

exempel på analysprocessen redovisas i bilaga 3.  

 

Etiska överväganden 

Vid vetenskaplig forskning måste de mänskliga rättigheterna skyddas. Då kränkningar 

tidigare förekommit har olika koder för etik utvecklats (Polit & Beck, s. 139). Därför valde 

författarna till denna litteraturöversikt att enbart inkludera artiklar som godkänts av en 

forskningsetisk kommitté och/eller innehåller något etiskt resonemang. Att skydda 

människor från fysisk skada kan enligt Polit och Beck (2017, s. 139) vara enkelt, men de 

psykologiska aspekterna är vanligtvis subtila och kräver känslighet. Exempelvis kan 

deltagarna få frågor gällande deras personliga svagheter, åsikter och rädslor, vilket medför 

ett utlämnande av personlig information. Enligt Polit och Beck (2017, s. 139) bör forskare inte 

avstå från att ställa personliga frågor, men ta i beaktning att de kan göra intrång på 

människors psykologiska integritet. Målsättningen under urvalsdelen, analysarbetet och 

resultatbeskrivningen i denna litteraturöversikt var att ha ett objektivt synsätt utan att 

involvera författarnas egna åsikter och tolkningar. Översättningen av artiklarna skrevs med 

försiktighet, av respekt gentemot deras författare, för att undvika misstolkningar i resultatet. 

Citaten framfördes ordagrant med syftet att bevara den ursprungliga artikelns innebörd.  

 

Resultat 

Resultatets kategorier presenteras i figur 1 och bygger på sex artiklar med kvalitativ design 

samt sex artiklar med kvantitativ design där samtliga beskriver patienternas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande på en akutmottagning. Studierna är genomförda i Australien, 

Holland, Italien, Nigeria, Saudi Arabien, Sverige, Taiwan samt USA och innehåller ett totalt 

antal av 1981 patienter. Resultatet presenteras i kronologisk ordning där patienternas väg 

genom akutmottagningen belyses. Citaten i resultatet är adderade för att förtydliga 
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patienternas positiva och negativa upplevelser. I resultatets olika kategorier blandas både 

kvalitativa och kvantitativa data. För en kortfattad resultatöversikt, se bilaga 2. Den ska även 

användas som en del av resultatet för att uppnå en djupare förståelse för studiernas 

deltagarantal och tillvägagångssätt. 

 

 

Figur 1. Kategoriöversikt 

 

Bemötandet i väntrummet 

En gemensam känsla hos patienter i ett väntrum på akutmottagningen är rädslan att bli 

övergiven eller glömd. Detta på grund av att de blir lämnade ensamma utan att någon 

vårdpersonal finns tillgänglig (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). Drygt hälften av 

patienterna (n=146) upplever väntetiden till triagerummet som lång och knappt en tredjedel 

saknar information om hur lång väntetiden förväntas bli. Endast 22 % av patienterna blir 

informerade om att väntetiden är beroende av vilken triagekategori de befinner sig i 

(Göransson & von Rosen, 2010). Ju längre väntetiden blir desto mer missnöjda blir 

patienterna, både med relationen till vårdpersonalen och med helhetsintrycket av 

akutmottagningen (Abolfotouh et al., 2017). Patienter som har en tidigare relation till 

sjukhuset och dess personal är mer villiga att vänta på en ledig säng, oavsett vad som 

händer, då de redan har tillit till sjukhuset och dess personal (Han et al., 2016). Patienterna i 

väntrummet uttrycker viljan att få någon form av uppmärksamhet från vårdpersonalen. Det 

finns dock en känsla av att personalen till större del fokuserar på det medicinska jämfört 

med de psykologiska aspekterna. ”She should have asked if I was afraid, I was shaking like 

an asp leaf” (Möller et al., 2010, s. 748). 

 

Bemötandet i 
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Negativa 
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Bemötandet i triagerummet 

Positiva upplevelser 

Patienter som anländer till triagerummet anser att det respektfulla bemötandet som utspelar 

sig där är av stor vikt då de känner att de blir lyssnade på (Han et al., 2016; Möller et al., 

2010; Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). I triagerummet känner sig 96 % av 

patienterna (n= 146) bemötta på ett respektfullt sätt (Göransson & von Rosen, 2010). 

Patienterna beskriver känslan av öppenhet mellan vårdpersonalen och patienten som 

ovärderlig. De är imponerade av personalens generella genuinitet - att vara omtänksamma, 

försiktiga, lugna samt ha förmåga att inge trygghet, och de beskriver personalen som 

fantastisk (Han et al., 2016). Patienter i artikeln av Olofsson et al. (2012) menar att ett 

uppriktigt intresse från vårdpersonalen bidrar till att de känner sig i uppmärksamhetens 

centrum under triagemötet. En av patienterna beskriver sin upplevelse av vårdpersonalen: 

”They worked efficiently and talked to me all the time. I thought I was in heaven” (Olofsson 

et al., 2012, s. 209). Vårdpersonalens vaksamma lyssnande är en bidragande komponent till 

den respektfulla relation som uppkommer mellan vårdpersonal och patient (Olofsson et al., 

2012).  

 

Patienterna känner sig trygga när personalen i triagerummet visar en förväntad kompetens 

och ett genuint bemötande (Möller et al., 2010). Även en kvantitativ artikel visar att 97,8 % av 

patienterna (n= 146) upplever personalen som kompetent (Göransson & von Rosen, 2010). 

Enligt Möller et al. (2010) påpekar patienterna att de väldigt fort får god vård och att de 

känner sig välkomna. Göransson och von Rosen (2010) visar att 94,8 % av patienterna (n= 

146) känner att vårdpersonalen lyssnar till dem och tar deras bekymmer på allvar. Detta 

visar även Möller et al. (2010) och Olofsson et al. (2012) när patienterna beskriver det första 

mötets betydelse för framtida behandling. Ett gott omhändertagande och ett genuint intresse 

för patienten är av stor betydelse. Patienterna uttrycker att triagepersonalens förmåga att 

lyssna bidrar till en ömsesidig respekt. Patienterna uppskattar även när vårdpersonalen 

uppmärksammar alla frågor och funderingar. De värdesätter vårdpersonalens förmåga att 

upprätthålla en intresserad attityd och kunskapen att behålla lugnet trots en stressfull miljö 
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på akutmottagningen. De beskriver även vårdpersonalen som empatisk och närvarande 

(Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012). 

 

Enligt Olofsson et al. (2012) menar patienterna att relevansen på frågorna som ställs i 

triagerummet medför tillit. De anser att vårdpersonalen är kompetent, uppmuntrande och 

att bedömningen görs skickligt och effektivt. Patienterna visar även tacksamhet för att 

triagepersonalen tar sig tid att förklara meningen med triagebedömningen på ett personligt 

och förståeligt sätt (Olofsson et al., 2012). Vissa patienter är dock glada över att de får 

knapphändig information, om det i efterhand visar sig att de blivit placerade i den lägsta 

nivån i triagesystemet. Om de hade fått information i förväg hade de blivit upprörda och 

uttryckt sina negativa åsikter angående det (Möller et al., 2010). De patienter som väljer att ta 

reda på informationen på eget initiativ kan enligt Möller et al. (2010) införskaffa tillräcklig 

information. Detta visar även artikeln av Göransson och von Rosen (2010) där 90 % av 

patienterna (n= 146) som rådfrågar vårdpersonalen anser sig få god information. Dessa 

patienter har enligt Möller et al. (2010) lätt att acceptera väntetiderna då de blir förberedda 

på att hantera både positiva och negativa förändringar enligt dem själva. 

 

Negativa upplevelser  

Patienter som skickas från primärvård till akutmottagningen anser triageprocessen som 

onödig och upplever denna process som en upprepning. De menar även att systemet är 

orättvist och uttrycker behovet av en mer logisk process (Möller et al., 2010). En patient 

uttrycker sin besvikelse över att vårdpersonalen inte tagit hens skallskada seriöst, och en 

annan känner att hen inte blivit hörd (Olthius et al., 2014): ”I have to see to it that she takes 

me seriously”. ”I have to deal with the fact that my story does not count; I am not being 

heard” (Olthius et al., 2014, s. 317). Patienterna beskriver väntan efter triagebedömningen 

som lång. En negativ känsla skapas då patienterna upplever att de blir lämnade ensamma, 

framför allt när de samtidigt har en extrem smärta. Det skapar tillsammans en hopplös 

trötthet och en känsla av bortglömdhet. Dessutom upplever patienterna bristfällig 

information, inte bara information gällande triagesystemets funktion, utan även gällande 

generella väntetider under tiden på akutmottagningen (Möller et al., 2010), “Sitting three 

hours without information is really difficult” (Möller et al., 2010, s. 750). Ingen av patienterna 



       

 
 

13 

har erbjudits att ta del av informationsblanketten som fanns inne i triagerummet, angående 

triagesystemet (Möller et al., 2010).  

 

Bemötandet i behandlingsrummet  

Positiva upplevelser 

Det är enligt Kerr, McKay, Klim, Kelly och McCann (2013) av allmän uppfattning att 

överrapportering mellan sjuksköterskor vid patientens sängkant ger en positiv upplevelse 

för patienten när de vårdas i behandlingsrummet. Patienterna menar att de får ett större 

förtroende för den fortsatta vården genom att lyssna på rapporteringen (Kerr et al., 2013). 

Möjligheten att kunna lyssna till överrapporteringen gör att patienterna försäkras om att 

sjuksköterskorna har adekvat kunskap gällande patientens tillstånd och vårdplan. 

Patienterna poängterar betydelsen av sammanhängande vård (Kerr et al., 2013), “Hearing 

handover gives you a friendly kind of feel, rather than being just a number. You feel like an 

actual person rather than just somebody with something” (Kerr et al., 2013, s. 1689). 

Patienterna uppskattar att observera och höra att all relevant information blir 

överrapporterad till sjuksköterskan som ska arbeta nästa skift. Efter att patienterna har 

lyssnat till rapporten är de övertygade om att vården håller samma goda standard även 

nästa skift. Patienterna värderar möjligheten att kunna tillägga information under rapporten, 

om något skulle missas eller vara felaktigt. Patienterna menar att de känner sig 

betydelsefulla när de blir inkluderade i rapporteringen. Detta ökar även patienternas 

förståelse gällande sina medicinska tillstånd och får dem att känna sig behövda av 

sjuksköterskorna. Tack vare möjligheten att lyssna och delta vid rapporteringen förbättras 

patienternas helhetsintryck för akutmottagningen (Kerr et al., 2013).  

 

Patienter menar att en uppmärksam vårdpersonal har ett omsorgsfullt beteende. Detta 

innefattar ett kontinuerligt och empatiskt engagemang, som ger patienterna en känsla av 

lugn och tillit. Ett kontinuerligt engagemang innebär att samma vårdpersonal är närvarande 

under hela vårdförloppet, vilket genererar positiva känslor hos patienterna (Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2007). Något som patienterna uppskattar mest på akutmottagningen är 

när de får prata utan att bli avbrutna. Det är även betydelsefullt att vårdpersonalen talar i 
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termer som patienten förstår, att de blir behandlade med respekt och att vårdpersonalen 

visar omsorg (McCarthy et al., 2012; Messina et al., 2014; Oluwadiya, Olatoke, Ariba, 

Omotosho & Olakulehin, 2016). De i åldersgruppen 65-79 år visar störst tillfredsställelse 

gällande bemötandet, där 84 % av patienterna (n= 548, p= 0,01) är nöjda med hur deras 

sjukdom blir förklarad. Vidare är 89 % av patienterna (n= 548, p= 0,03) nöjda med hur 

behandlingen förklaras och 96 % av patienterna (n= 548, p= 0,04) är nöjda med hur deras 

frågor blir besvarade. Patienter i de äldre åldersgrupperna känner sig i mindre utsträckning 

ignorerade än andra åldersgrupper (Liu, Taylor, Ling & MacGibbon, 2016). Patienterna 

uttrycker att de är nöjda med samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare samt att 

patienterna snabbt får hjälp då de kallar på vårdpersonalens uppmärksamhet. Detta ger en 

känsla av tillit, tillfredställelse och lugn (Wiman et al., 2007). 

 

I feel like I was well looked after there… They were direct… asked where it hurt 

and so… it was pretty… just what I wanted… in case it was something serious… It 

was very good… took no time at all. I thought it was very professional (Wiman et 

al., 2007, s. 719). 

 

Negativa upplevelser 

Olofsson et al. (2012) menar att många patienter upplever väntetiden efter förflyttningen från 

triagerummet till behandlingsrummet som lång. De blir överraskade och missnöjda att, den 

först så effektiva, vården upphör och byts ut till en händelselös fördröjning. I vissa fall tar 

det flera timmar av väntan innan läkaren kommer. När läkaren sedan avslutat sin 

undersökning utsätts patienterna för ytterligare fördröjningar och en tid av oviss väntan 

(Olofsson et al., 2012). ”They were like ants, irrationally running around. No one seemed to 

do anything meaningful” (Olofsson et al., 2012, s. 210). Patienterna upplever att de lämnas 

ensamma med obesvarade frågor och en känsla av att vara oviktiga och övergivna. Om det 

finns kommunikation mellan vårdpersonal och patient under väntetiden är den av 

opersonlig karaktär men även det är sällsynt. Det är märkbart att vårdpersonalen saknade 

empati och seriöst engagemang (Olofsson et al., 2012; Wiman et al., 2007). Enligt patienterna 

missar vårdpersonalen att vissa patienter lider av diabetes då ingen ställer frågan till dem. 

Några patienter tvingas begära mat för att förbereda sig för sin insulindosering. Ett antal 

patienter påpekar även att de saknar smärtstillande under väntetiden (Olofsson et al., 2012). 
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Under väntetiden blir patienterna förbryllade över att andra patienter, som nyligen anlänt 

till behandlingsrummet, utan förklaring behandlas före dem. De långa väntetiderna är inte i 

harmoni med den åtgärd som tas efter flera timmar av väntan. Särskilt den förskrivna 

behandlingen och provtagningen som utförs på enbart några minuter. När patienterna 

kräver uppmärksamhet behandlas de med likgiltighet och i vissa fall arrogans (Olofsson et 

al., 2012). 

 

Patienter som blir förflyttade till akutmottagningen från ett annat sjukhus blir inte 

informerade om ytterligare väntetider (Han et al., 2016). Informationen från 

sjuksköterskorna anses bristfällig, vilket skapar en låg tillfredsställelse hos patienterna 

(Abolfotouh et al., 2017; Wiman et al., 2007). Praktiska detaljer såsom kläder och 

hemtransport behöver oftast skötas av patienterna själva. Detta skapar irritation då 

patienterna inte får reda på att de, inom en snar tidsperiod, ska bli utskrivna och inte får tid 

att ordna transport (Wiman et al., 2007). Knappt hälften av patienterna (n= 259) menar att 

sjuksköterskorna inte ger tillräckliga instruktioner samt att sjuksköterskorna inte informerar 

patienterna om vad de kan förvänta sig hemma (Messina et al., 2014). 

 

Well, I would have liked more information about how long it would take. (…) Then, 

near the end… I had to ask for help with my clothes and such.// Well, my clothes 

had been cut up, so I asked if they had any clothes, otherwise I wouldn’t have got 

any. (…) Discharge was not a great hit. I mean, someone should have made sure 

that everything was OK when I left. It could have been better (Wiman et al., 2007, s. 

720). 

 

Endast hälften av patienterna (n= 226) upplever att vårdpersonalen uppmuntrar dem till att 

ställa frågor. Vidare känner 54 % av patienterna att vårdpersonalen inte hälsar på dem på ett 

sätt som får hen att känna sig bekväm. Dessutom blir drygt hälften av patienterna inte 

involverade i beslut så mycket som hen vill och knappt 60 % av patienterna anser att det 

finns ett bristande intresse hos vårdpersonalen gällande patienternas idéer angående hälsan 

(McCarthy et al., 2012). I en annan artikel visar Oluwadiya et al. (2016) att 9 % av patienterna 

(n= 250, p= 0,024) upplever att vårdpersonalen skrikit åt dem och 2 % av patienterna (p= 

0,001) upplever vårdpersonalen som hårdhänt. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär söktes i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. I databasen PsycINFO hittades dock inga relevanta artiklar som svarade till 

denna litteraturöversikts syfte. En anledning till detta kan vara att de flesta studierna 

fokuserade på den psykiatriska vården medan det i denna litteraturöversikt valts att belysa 

den somatiska. Att det i denna litteraturöversikt inkluderats både kvalitativa och 

kvantitativa data är avsiktligt. Kvalitativa studier grundar sig på få deltagare med ett stort 

antal variabler medan kvantitativa studier har ett stort antal individer och få variabler. Detta 

skapar en insyn i tidigare forskning, med liknande syften, men på ett bredare plan.  

 

I denna litteraturöversikt exkluderades barn under 18 år då dessa patienter förmodligen har 

en målsman med sig under vistelsen på akutmottagningen. Troligtvis fokuserar därför dessa 

patienter inte på bemötandet i samma utsträckning som en vuxen person. När resultatet 

genomgående fokuserar på den vuxna åldersgruppen blir informationen i artiklarna mer 

jämförbar, vilket kan ses som en styrka i denna litteraturöversikt. 

 

Enligt Widfeldt och Örtenwall (2005) krävs en triageutbildning för vårdpersonalen som 

arbetar där. Triagemetoden bör kontinuerligt utvärderas för att se hur den fungerar i 

praktiken. Dåliga rutiner upplevdes som ett problem vid införandet av triage, därför valde 

författarna till denna litteraturöversikt artiklar med en årsbegränsning på tio år. Detta anses 

som en styrka då triage i sjukvården skulle ha hunnit etableras. Det leder till att patienterna 

har kunnat få en rättvis uppfattning om vad systemet innebär och att vårdpersonalen har fått 

en vana i hur det ska användas. 

 

Initialt lästes artiklarnas titlar och abstrakt efter varje sökning, detta för att inte gå miste om 

någon relevant information som kunde bidra till litteraturöversikten. Att endast läsa titeln 

kan vara knapphändigt då den kan ge en för smal bild av vad artikeln sedan handlar om. 

Det kan påverka resultatets utfall då värdefull information kan ha förlorats. Samtliga utvalda 

artiklar till denna litteraturöversikt granskades med granskningsmallen från Carlsson och 
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Eiman (2003) för att på ett strukturerat sätt få en rättvis granskning där allt utförs med 

samma kriterier. För att skapa en litteraturöversikt med hög trovärdighet valdes endast 

artiklar med hög eller medelhög kvalitet till resultatet. Författarna ville att 

litteraturöversikten genomgående skulle hålla en hög standard, därför exkluderades artiklar 

med lägre kvalitetsgrad.  

 

Grunden till dataanalysen var Fribergs (2017, s. 148-150) analysmodell. Fördelen med denna 

analys är att det skapas en djupare förståelse för artiklarnas information som kan användas i 

litteraturöversiktens resultat. Genom att båda författarna läste artiklarna flertalet gånger 

bildades en helhetssyn över innehållet, vilket kan ses som en validering på att väsentlig 

information uppfattats korrekt. Artiklarna sammanfattades och översattes till svenska, vilket 

gav en bättre förståelse då svenska är författarnas modersmål. Detta kan även ses som 

negativt, då översättningarna inte kan utföras ordagrant och risk för feltolkningar kan 

förekomma. Artiklarnas ID-nummer förenklade referenshanteringen under skrivandet då 

författarna fick en bättre överblick över vilka referenser som användes. Analysprocessens 

olika steg underlättade resultatskrivandet avsevärt då exempelvis färgindelningen skapade 

en bättre struktur.  

 

Resultatdelen innehåller ett stort antal citat då författarna ansåg att detta var ett sätt att 

förstärka de positiva och negativa upplevelserna hos patienterna. Eftersom artiklarna är 

skrivna på engelska valde författarna att behålla citaten i ursprungsspråket för att få en 

rättvis bild av patienternas egna ord. De valda citaten är de som bäst beskrev budskapen 

som framkom i den utarbetade resultattexten. Eftersom vissa citat var korta valdes ett flertal 

av liknande karaktär för att understryka patientens upplevelse. 

 

I litteraturöversiktens resultatdel finns ett stycke om rapportering vid sängkant som endast 

består av en referens. Detta kan ses som en svaghet då denna information skulle bli mer 

trovärdig om fler artiklar hade använts för att styrka informationen.  

 

Resultatartiklarna i denna litteraturöversikt kommer från åtta olika länder. Detta kan ses 

som en styrka då resultatet presenteras utifrån ett brett perspektiv. Dock anses upplevelser 
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kring bemötande inte vara relaterat till vilket land patienterna bor i. Trots att upplevelser 

inte bör variera utifrån etnicitet kan det vara en nackdel att de inkluderade studierna är 

utförda i olika länder. Det finns olika åsikter angående människosyn, religion och kultur, 

vilket kan försvåra resultatets överförbarhet. Synen på vårdpersonalens auktoritet kan också 

vara en variabel till respekten för vårdpersonalen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten skildrar patienternas upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande på akutmottagningens olika områden. Huvudfynden visar på negativa 

upplevelser hos patienterna då väntetiderna är långa och bristen på information är 

återkommande. Triagesystemet väcker blandade känslor men ses mestadels som en tillgång i 

den brådskande akutsjukvården. Patienterna uttrycker positiva erfarenheter av vårdandet i 

triagerummet då de anser att bemötandet är av mycket hög kvalitet. Att patienten ges 

utrymme i hens vård är att föredra då självbestämmande är en viktig beståndsdel för god 

vård. Nedan diskuteras resultatets huvudfynd utifrån positiva och negativa upplevelser. 

 

Resultatet beskriver patienternas positiva upplevelser av vårdpersonalens bemötande i 

triagerummet där respekt, omtänksamhet och ett aktivt lyssnande är några av de största 

beståndsdelarna. Sjuksköterskorna menar enligt Forsman, Forsgren och Carlström (2012) att 

triagemetoden bidrar till ett säkert omhändertagande av patienterna. Sjuksköterskorna 

beskriver triagerummet som lugnt och tyst, vilket optimerar deras 

kommunikationskunskaper i vårdmötet. Vidare menar sjuksköterskorna att patienterna 

snabbt blir bedömda, även vid hög arbetsbelastning. Nightingale (1954, s. 147) förklarar att 

sjuksköterskan ska uppskatta sitt kall då liv bokstavligen läggs i hens händer. Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskan erhåller en stor noggrannhet, klarsynthet och 

iakttagelseförmåga med en fin och moralisk känsla. Enligt författarna finns ett klart samband 

mellan vårdpersonalens goda arbetsmiljö och patienternas positiva upplevelser. En möjlig 

orsak är den tillfredsställande arbetssituationen för vårdpersonalen. Den ger möjlighet att 

utöva kunskaperna på ett optimalt sätt och bidrar till ett gott humör som ökar 

förutsättningarna för ett bra bemötande och patientmötets kvalitet. 
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I resultatet uppdagas att patienterna ser sjuksköterskornas överrapportering vid sängkant 

som positivt. Patienterna kan då uppmärksamma relevant information och försäkras om 

sjuksköterskornas kompetens. Manias och Street (2000) konstaterar dock att 

sjuksköterskorna känner ångest och rädsla över momentet. Detta beror på att nästkommande 

sjuksköterskas frågor gällande patientinformation eller tillvägagångssätt vid behandling lätt 

tas som kritik av den rapporterande sjuksköterskan. Missförstånd uppkommer lätt när 

erfarenhetsskillnader mellan de olika sjuksköterskorna finns, vilket leder till att den 

rapporterande sjuksköterskan snarare ser rapporteringen som ett förhör. Då det initialt finns 

ett defensivt förhållningssätt blir en god kommunikation mellan sjuksköterskorna ofta svår 

att uppnå. Det beskrivs även att fokus hellre läggs på ouppnådda uppgifter än de som 

faktiskt blivit gjorda (Manias & Street, 2000). En möjlig orsak till sjuksköterskornas negativa 

känslor under rapporteringen vara att de känner behov av att hävda sig i patientens närvaro. 

Detta för att visa sig duktiga och skapa en bild av en bred kunskap, vilket tros inge ett stort 

förtroende hos patienten. Förövrigt kan även en bred kunskap hos sjuksköterskorna inge 

trygghet för patienten och bidra till en bättre relation mellan sjuksköterska och patient. Dock 

tros beteendet även leda till osämja och rivalitet bland sjuksköterskorna till följd av 

maktpositionen de erfarna sjuksköterskorna ibland utnyttjar. Nightingales omvårdnadsteori 

(1954, s. 140-141) menar att erfarenhet inte alltid betyder någonting positivt då de som 

arbetat en längre tid kan ha svårt för förändringar. Det finns de som inte lär sig något av sin 

erfarenhet och därför inte kan förstå de praktiska följderna av hur andra valt att lägga upp 

sitt arbete. 

 

Resultatet visar även patienternas uppskattning när de får yttra sig utan att bli avbrutna 

samt när vårdpersonalen använder termer som patienten förstår. Även en respektfull 

behandling och ett omsorgsfullt bemötande visas uppskattande. Detta kan kopplas till 

Nightingales omvårdnadsteori (1954, s.11) som menar att omsorgen är av stor betydelse för 

sjukdomens förlopp och patientens mående. Faktorer som bristande kunskap och otillräcklig 

omtanke i omsorgen kan bidra till plågor, lidande och avbrott i tillfrisknandet hos patienten. 

Tingle (2013) menar att endast två tredjedelar av patienterna på en akutmottagning får sina 

tillstånd förklarade på ett förståeligt sätt. Knappt en femtedel av patienterna känner att 
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vårdpersonalen är villig att diskutera oron över tillståndet. Enligt Muntlin, Carlsson och 

Gunningson (2010) skulle akutvård bestående av mer respekt och medlidande förbättra 

patienternas upplevelse av vårdkvaliteten. En trolig anledning till detta skulle kunna vara att 

patienten på så vis känner sig sedd av vårdpersonalen. Detta tros skapa en känsla av 

deltagande, ett ökat förtroende för vården och en känsla av ett humant bemötande.  

I resultatet belyses patienternas känslor i väntrummet som något negativt, då de ofta känner 

övergivenhet när vårdpersonalen varken informerar eller har uppsikt över dem. 

Nightingales omvårdnadsteori (1954, s. 129) menar att god sjukvård bygger på att 

vårdpersonalen lägger märke till faktorer som är gemensamma för alla sjuka, men även de 

individuella faktorerna. Zani, Marcon, Tonete och Parada (2014) betonar sjuksköterskornas 

åsikter gällande kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Sjuksköterskorna är 

medvetna om att informationen inte blir adekvat och kontinuerlig. De anser att detta beror 

på patientantalet i väntrummet, överarbete och personalbrist. Enligt författarna skapar detta 

troligtvis en stress hos både vårdpersonal och patient, vilket anses leda till en försämrad 

situation för båda parter. Om vårdpersonalen prioriterade korta besök i väntrummet för att 

informera och observera patienterna skulle detta kunna leda till en ökad förståelse för 

patientens behov. Detta skulle även leda till en ökad patientnöjdhet och bättre 

förutsättningar för en individanpassad vård.  

 

Resultatet belyser att patienter som blir förflyttade från primärvården visar missnöje för 

triageprocessen. Även sjuksköterskorna uttrycker enligt Forsman et al. (2012) sitt missnöje 

då triageprocessen ibland är ett hinder för patientsäkerheten. Modellen betraktas, enligt 

sjuksköterskorna, som tvetydig och kan därför försvåra identifieringen av allvarliga tillstånd 

hos patienten. Triagemodellen är baserad på observationer sorterade under ett begränsat 

antal rubriker. Enligt Nightingales omvårdnadsteori (1954, s. 140) är det iakttagelseförmågan 

som ger sjuksköterskan erfarenhet. Sjuksköterskorna får då reda på detaljerna de bör veta, 

utan patientens vetskap att hen blivit observerad. Forsman et al. (2012) belyser vidare att 

erfarna sjuksköterskor ibland får en känsla av att något viktigt missats i bedömningen. När 

deras känsla inte samstämmer med triagemodellen väljer de ofta att inte uttrycka sina 

farhågor. Detta kan enligt författarna bero på att det saknas evidens för en magkänsla, vilket 

därför kan vara svårt att argumentera för. Detta visar på en svaghet i, den annars så hyllade, 
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triagemetoden. Då en färdig mall inte täcker varje patients symtom anses detta leda till att 

vissa sjukdomstillstånd lätt missas eller nedprioriteras. 

 

Resultatet visar även ett missnöje hos patienterna i akutmottagningens behandlingsrum 

gällande sjuksköterskornas arbete under väntetiden. Detta missnöje kan delvis härledas till 

den otillräckliga smärtlindringen. Muntlin et al. (2010) beskriver akutsjuksköterskornas 

frustration över otillgängligheten på läkare som kan förskriva smärtlindrande läkemedel. 

Vidare ser läkarna inte smärtlindring som ett prioriterat problem medan sjuksköterskorna är 

av en helt annan åsikt. Enligt författarna kan detta bero på att sjuksköterskorna är de som 

ständigt är närvarande och ser patienterna, medan läkarna endast har uppsikt över dem en 

kort stund. Under den korta stunden är patienterna troligtvis fokuserade på att få 

information angående sitt tillstånd och kanske, till viss del, kan koppla bort eventuell smärta. 

Det blir därför väldigt svårt för sjuksköterskorna att få detta ämne prioriterat då läkarna 

förmodligen ser en annan bild av problemet. Dock menar Nightingale (1954, s. 140) i sin 

omvårdnadsteori att det är nödvändigt att vårdpersonalen har förmågan att iaktta patientens 

uttryck för att kunna ge den lidande patienten optimal vård.  

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande på en akutmottagning. Resultatet skildrar övervägande negativa upplevelser 

gällande väntrummet, vilket till stor del kan kopplas till bristfällig information från 

vårdpersonalen. I triagerummet påträffas mest positiva upplevelser som grundar sig i 

vårdpersonalens genuina intresse för patienten. De negativa upplevelserna återkommer i 

behandlingsrummet, då det förknippas med en lång och oviss väntan. Även bristfällig, eller 

obefintlig, information till patienten kan kopplas till behandlingsrummet. 

Litteraturöversikten belyser vikten av god och återkommande information, kommunikation 

och omvårdnad på en akutmottagning. Innehållet anses vara av värde för vårdpersonal inom 

detta arbetsområde. Med ökad kunskap och förståelse för patienternas upplevelser kan 

åtgärder med enkelhet vidtas. En åtgärd som rutiner kring vårdpersonalens 

informationshantering till väntande patienter tros skapa en förbättrad vårdupplevelse för 
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patienterna. Därför är utbildning med fokus på patientbemötande något som föreslås. Olika 

patientfall som genomförs av vårdpersonalen och sedan diskuteras tillsammans med lärare 

kan ses som en möjlig utbildningsmetod. Utbildningen bör tillämpas för vårdpersonal på en 

akutmottagning, men även till den övriga vårdpersonalen inom hälso- och sjukvård, då detta 

anses vara en grundläggande aspekt i vårdarbetet. Förslag till ämnen för fortsatt forskning 

anses vara bemötandet på andra sjukhusavdelningar, likheter och skillnader i bemötandet 

jämfört mot akutmottagningen och varför dessa i så fall finns.  
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innehållsanalys 

Patienterna uppgav att deltagandet i 

rapporteringen förbättrade den individuella 

vården då det gav en möjlighet för patienten 

att klargöra avvikelser och ge ytterligare 

information till vårdspersonalen. De 

uppmärksammade även vårdpersonalens 

kompetens när de fick höra rapporteringen. 

41/45 poäng 

91 % 

Grad I 

Liu, Taylor, 

Ling & 

MacGibbon 

(2016) 

Australien 

Att bestämma de icke-medicinska 

behoven hos äldre patienter på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

Tillfrågade:586 st 

Bortfall: 6,5 % 

Deltagande: 548 st 

Ålder: 50 år < 

Enkätundersökning, X2 

test 

Patienterna mellan 65-79 år var mest nöjda 

med hur vårdspersonalen förklarat deras 

sjukdomsbild, hur deras behandling blivit 

förklarad och svaren på deras frågor. De äldre 

patienterna var betydligt mindre rädda för sin 

sjukdom och kände sig inte lika ignorerade 

som de andra åldersgrupperna. 

40/44 poäng 

91 % 

Grad I 
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Forts. Översikt av resultatartiklar 
Författare 

(Årtal) 

Land 

Artikelns syfte Typ av studie Deltagare och 

bortfall 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 
McCarthy, 

Ellison, 

Venkatesh, 

Engel, 

Cameron, 

Makoul & 

Adams (2012)  

USA 

Att bestämma patienters 

uppfattning av vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 
Tillfrågade 346 st 

Bortfall: 35 % 

Deltagande: 226 st 

Ålder: 18 år < 

Frekvenser och 

proportioner, CAT-T, Post 

hoc analys, X2-test, Log 

link, Poisson distribution 

Patienterna uppgav att de var mest nöjda 

med att de fick dsprata utan att bli avbrutna, 

att vårdpersonalen använde termer som de 

förstod och att de blev behandlade med 

respekt. De var mindre nöjda med att de inte 

fick ställa frågor. 

34/44 poäng 

77 % 

Grad II 

Messina, 

Vencia, 

Mecheroni, 

Dionisi, 

Baragatti & 

Nante 

(2014)  

Italien 

Att mäta och studera relationen 

mellan patientnöjdheten och 

omvårdnaden på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 
Tillfrågade: 259 st 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagande: 259 st 

Ålder: 18 år < 

Enkätundersökning, 

deskriptiv analys, X2-test, 

bivariatanalys 

Patienterna uppgav att sjuksköterskorna inte 

gett dem tillräcklig information och att de 

inte informerat dem vad de kunde förvänta 

sig hemma. Att få kontinuerlig information 

angående försenade undersökningar ökade 

patientnöjdheten. 

34/44 

77 % 

Grad II 

Möller, 

Fridlund & 

Göransson 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva patientens 

föreställningar av triagemötet på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ, deskriptiv 

studie med 

fenomenografiskt 

synsätt 

Tillfrågade: 20 st 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagande: 20 

Ålder: 21-86 år 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

fenomenografisk analys 

Resultatet delades upp i fem kategorier: Det 

osäkra mötet, det humanistiska mötet, det 

logiska mötet, informationsutbytesmötet och 

den fysiska miljön i mötet. 

38/45 poäng 

84 % 

Grad I 

Olofsson, 

Carlström & 

Bäck-

Pettersson 

(2012) 

Sverige 

Att utforska och beskriva 

upplevelserna hos en grupp 

kroniskt sjuka, äldre patienter, 

under triagemötet och deras tid på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ, induktiv 

studie 
Tillfrågade: 14 st 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagande: 14 st 

Ålder: 70 år < 

Öppna intervjuer, 

deskriptiv fenomenologisk 

metod. 

Patienterna uppgav att förtroendet för 

vårdpersonalen uppnåddes genom snabb, 

kompetent vård och uppmärksamt 

lyssnande. Negativa aspekter så som dålig 

attityd från sjuksköterskor, likgiltighet och 

ouppmärksamhet påverkade vistelsen på ett 

negativt sätt. 

38/45 poäng 

84 % 

Grad I 

Olthuis, Prins, 

Smits, Van De 

Pas, Bierens & 

Baart 

(2014) 

Holland 

Att bestämma de faktiska 

erfarenheterna från patienter som 

fått vård på en akutmottagning. 

Kvalitativ, etnografisk 

studie. 
Tillfrågade:55 st 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagande: 55 st 

Ålder: 18 år < 

Patientobservation, öppna 

intervjuer, grundad teori. 
Patienterna uppgav att de har svårt att lita 

på vårdspersonalen, tycker att det är jobbigt 

att vänta på undersökningar/läkarbesök och 

de tycker även att de måste kämpa för att bli 

bemötta som de känsliga personer de är. 

33/45 poäng 

73 % 

Grad II 
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Forts. Översikt resultatartiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Artikelns syfte Typ av studie Deltagare och 

bortfall 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 
Oluwadiya, 

Olatoke, 

Ariba, 

Omotosho & 

Olakulehin 

(2010) 

Nigeria 

Att identifiera faktorer som 

påverkar patientnöjdheten i 

akutsjukvården på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 
Tillfrågade: 250 st 

Bortfall: < 5 % 

Deltagande: 250 st 

Ålder: 18 år < 

Enkätundersökning, 

ANOVA, 
Patienterna var minst nöjda med integriteten 

på akutmottagningen och tiden till 

kirurgiska ingrepp. De var mest nöjda med 

personalens attityd och mottagandet på 

akutmottagningen. 

42/44 poäng 

95 % 

Grad I 

Wiman, 

Wikblad & 

Idvall (2006) 

Sverige 

Att undersöka traumapatienters 

föreställningar av mötet med 

traumateamet. 

Kvalitativ, 

fenomenografisk 

design 

Tillfrågade:23 st 

Bortfall: Ej angivet 

Deltagande: 23 st 

Ålder: 19-71 år 

Semistrukturerade 

intervjuer, kontextuell 

analys 

Patienterna uppgav att de var nöjda med 

den behjälpliga inställningen som 

vårdpersonalen hade, vilket skapade känslor 

av förtroende och tillfredställelse. De tyckte 

dock att de blev lämnade ensamma med 

obesvarade frågor om de inte hade 

livshotande skador.   

38/45 poäng 

84 % 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  

Bilaga 3 

Exempel på stegen i analysprocessen 
Datasenheter Översättning till svenska Kondensering av 

dataenhet 

Underkategori Huvudkategori 

A male patient with a 

swelling on his skull was not 

being taken seriously while 

nurse examined him just after 

arrival (Olthius et al., 2014, s. 

317). 

En manlig patient med en 

svullnad på hans kranium 

blev inte tagen seriöst när en 

sjuksköterska undersökte 

honom direkt vid ankomst. 

Sjuksköterskan 

ansågs inte lyssna 

till patienten. 

Negativa 

upplevelser 

Bemötandet i 

triagerummet 

Patients described a sense of 

openness in the triage room 

when they were with the 

triage nurse and that was 

invaluable. They were 

impressed by the staff’s 

general consideration – being 

thoughtful, careful, calm and 

providing comfort, and 

described this as fantastic staff 

(Möller et al., 2010, s. 749). 

Patienter beskrev en känsla 

av öppenhet i triagerummet 

när de var med 

triagesjuksköterskan och det 

var ovärderligt. De var 

imponerade av personalens 

generella övervägande - 

vara omtänksam, försiktig, 

lugn och ingiva tröst och 

beskrev detta som en 

fantastisk personal. 

En öppen, 

omtänksam, 

försiktig och lugn 

sjuksköterska 

skapade komfort, 

vilkets beskrevs som 

en fantastisk 

personal. 

Positiva 

upplevelser 

Bemötandet i 

triagerummet 

Being able to listen to the 

nurses’ handover reassures 

patients that nurses have 

adequate knowledge about 

their presentation, condition 

and plan. This reassured the 

participants that nurses have 

enough information to 

completently care for them 

(Kerr et al., 2013, s. 1689) 

Att kunna lyssna på 

sjuksköterskans överlåtelse 

ger patienterna en trygghet 

att sjuksköterskor har 

tillräcklig kunskap om deras 

presentation, skick och plan. 

Detta försäkrade deltagarna 

om att sjuksköterskor har 

tillräckligt med information 

för att ta hand om dem fullt 

ut. 

Att som patient få 

vara delaktig vid 

överlämning 

försäkrar patienten 

om att de, genom 

kompetent vård, blir 

väl omhändertagna.  

Positiva 

upplevelser 

Bemötandet i 

behandlingsrummet 

 

 

 

 

 


