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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet akutmottagningar i Sverige har sedan 2010 minskat samtidigt som antalet 

besök har varit detsamma. Personalen har fått mindre till varje patient. Vårdpersonalens 

arbete handlar till stor del om att bemöta patienter.  Upplevelsen av bemötandet är subjektiv 

och ägs av patienten. Det finns ett fler aspekter som kan påverka upplevelsen bemötandet.  

Syfte: Att studera hur patienter upplever bemötandet från personalen på akutmottagningar.  

Metod: En litteraturstudie av kvalitativ empirisk forskning har genomförts, för att skapa en 

överblick av tidigare forskning.  

Resultat: Fem aspekter som påverkar bemötandet identifierades. De är information, 

kommunikation, psykofysiska behov, relationer och uppförande. Upplevelsen av bemötandet 

på akutmottagningen varierar på både individnivå och mellan akutmottagningar, nationellt 

som internationellt. Det är viktigt att vårdpersonalen är kompetent, ger adekvat information, 

kommunicerar väl, ger en holistisk vård, etablerar relationer med patienterna samt uppför sig 

professionellt. 

Slutsats: Akutmottagningen är en stressfylld plats för både personal och patienter. Patienter 

befinner sig i en utsatt miljö. Ett flertal förväntningar rörande bemötandet identifierades. I 

praktiken möts inte alla förväntningar. Det tyder på att behovet av förbättringar föreligger 

både på en individuell samt strukturell nivå.  

Nyckelord 

Akutmottagning, Patientupplevelse, Bemötande, Kommunikation, Litteraturstudie.  

 

 

  



	
	

ABSTRACT 

Background: The number of emergency services in Sweden has decreased since 2010, 

whereas the number of visits has remained the same. The staff has received less time for each 

patient. One of the main duties of the staff involves a caring encountering. The experience of 

the caring encounter is subjective and is owned by the patient. There are a number of aspects 

that can affect the experience of the caring encounter. 

Aim of the study: To study how patients experience the caring encounter from staff of 

emergency services. 

Method: A review of qualitative empirical research has been conducted to create an overview 

of previous research. 

Results: Five aspects affecting the caring encounter were identified. These were information, 

communication, psycho-physical needs, relations and behavior. The experience of receiving 

emergency care varies between individuals and different emergency services, both nationally 

and internationally. It is important that the healthcare staff are competent, provide adequate 

information, communicate well, provide a holistic care, establish relationships with the 

patients and behave professionally. 

Conclusion: The emergency room is a stressful situation for both staff and patients. Patients 

find themselves in an exposed environment. A number of expectations regarding the caring 

encounter were identified. In practice, not all expectations are met. This indicates that there is 

a need for improvement at both individual and structural levels.  

Keywords 

Emergency service, Patient experience, Caring encounter, Communication, Review.  
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BAKGRUND 

Från 2010 till 2017 minskade antalet sjukhus med akutmottagning i Sverige från 74 till 63. 

Andelen akutmottagningar med öppet dygnet runt har minskat i takt med detta. Samtidigt 

uppskattas det att antalet besök på akutmottagningar har varit 2,5 miljoner besök per år 

mellan 2010 - 2015 (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2017). Ett 

jämnt besökarantal kombinerat med minskade antal akutsjukhus leder teoretiskt sett till en 

ökad belastning på de akutmottagningarna som finns kvar. En följd av att belastningen på 

akutmottagningarna ökar är bland annat att vistelse- och väntetiderna ökar för patienterna. 

Den ökade belastningen leder också till att personalen får allt mindre tid till varje enskilt 

besök (Socialstyrelsen, 2017). I perioder av hög belastning på akutmottagningen tar 

vårdprocessen längre tid (Filippatos & Karasi, 2015). Socialstyrelsen (2011) beskriver att 

väntetider påverkar patienternas upplevelse av sjukhusbesöket, och väntetiderna kan variera 

kraftigt (Richardson, Casey & Hider, 2007). Liknande mönster går att finna internationellt, 

och överbefolkning samt förlängda väntetider på akutmottagningar blir ett allt större problem 

på en global skala (Di Somma et al, 2015; Fatovich, Hughes & McCarthy, 2009; Pines et al., 

2011). Australien har exempelvis fått ett minskat antal tillgängliga platser på 

akutmottagningarna, samtidigt som antalet besök per åt har ökat från 4.1 miljoner till 7.5 

miljoner mellan år 1998 - 2016 (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2016; 

Fatovich et al, 2009). I USA ökade antalet besök på akutmottagningar från 402,3 besök per 

1000 invånare till 432,2 besök per 1000 invånare år 2014 (Moore, Stocks & Owens, 2017). 

 

En stor del av vårdpersonalens arbete handlar om bemötande. Bemötandet är väldigt 

komplext och omfattar all kontakt med patienten, men definieras av hur mottagandet av en 

patient sker. Ögonkontakt, hur vi hälsar samt kroppsspråket vi förmedlar är centralt i 

bemötandet (Fossum, 2009). Vidare menar Fossum (2009) att bemötande även handlar om 

information, korrekta besked och upplysningar. Enligt Fossum (2009) är bemötande av 

betydelse för vården och det spelar en central roll som patienter och närstående ofta lyfter när 

de blir tillfrågade om sin vård. Sjuksköterskor ska kommunicera hjälpsamt, lyhört, empatiskt 

samt stödjande. Vidare ska de anpassa information och kommunikation efter individens behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2017). Upplevelsen av bemötandet är dock högst 

subjektiv och avgörs av patienten (Bäärnhielm, 2009).  
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Aspekter som kan påverka upplevelsen är personalens engagemang, information om 

vårdprocessen samt personalens visade förståelse för patientens situation (McDevitt & Melby, 

2015; Socialstyrelsen 2011). Olika professioner kan ha olika fokus i sitt bemötande och 

behandlingen av patienter på akutmottagningen, där en del professioner visar ett mer 

holistiskt synsätt. Ett exempel är att sjuksköterskor var den enda professionen som lade vikt 

på smärtlindring (Muntlin, Carlsson & Gunningberg, 2010). Ett holistiskt synsätt handlar om 

att helheten är större än summan av delarna (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 1994). Inom 

hälso- och sjukvården innebär det att inte enbart behandla de somatiska åkommorna utan att 

även uppmärksamma de psykiska och spirituella behoven (Ernst, 2007).  

 

Ett gott bemötande har visats ge god effekt för både personal och patienter. För personal 

bidrar ett gott bemötande till ökad tillfredsställelse med sitt jobb samtidigt som stressnivåerna 

blir lägre och antalet felbedömningar sjunker, vilket resulterar i en bättre hantering av en 

högre arbetsbelastning, både fysiskt och psykiskt (Fossum, 2007). Ett gott bemötande medför 

att patienten känner sig respekterad och tagen på allvar i sina funderingar. Vidare menar 

Mako, Svanäng och Bjerså (2016) att ett gott bemötande får patienten att känna sig trygg, dels 

genom bra information, att personalen finns tillgänglig för patienterna samt att personalen ser 

hela människan, inte bara sjukdomen. Ett gott bemötande skapar tillit och trygghet förutsatt 

att sjuksköterskan har adekvat förmåga att kommunicera i många olika lägen (Edberg & Wijk, 

2014; Halldorsdottir, 1996). Att våga ställa frågor och på så sätt bjuda in patienten i en 

diskussion, samtidigt som vårdpersonalen visar förståelse för varje individs unika situation 

upplevs som stärkande (Hansson, Fridlund, Brunt & Hansson, 2011). Vidare måste 

vårdpersonalen i sitt bemötande kunna balansera de psykiska och de somatiska dimensionerna 

för att ge en känsla av trygghet och kontroll i en främmande miljö som akutmottagningen kan 

vara (Almerud, 2014; Edberg & Wijk, 2014).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, 3. kap. 1 §, ska hälso- och sjukvården ge en god vård på lika 

villkor för hela befolkningen, med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet. För att uppnå dessa mål ska hälso- och sjukvården: 

”1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  

2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 



	
	

3	
	

5. vara lätt tillgänglig” (SFS, 2017:30). Vidare är all sjukvårdspersonal skyldig till att 

bemöta alla patienter sakkunnigt, med respekt och omtanke (SFS, 2010:659).  

Teoretisk referensram 

Till detta arbete användes Joyce Travelbees interaktionsteori eftersom Travelbee menar att 

omvårdnaden är en mellanmänsklig process, där kommunikation och bemötande spelar stor 

roll. Ett gott bemötande och god kommunikation är två förutsättningar för att skapa en 

mellanmänsklig relation, något krävs för att kunna hantera eller finna mening i den miljö och 

det hälsotillstånd som en befinner sig i (i Kristoffersen, 2006). I det här fallet på 

akutmottagningen.  

 

Enligt Kristoffersen (2006) lägger Travelbee vikt vid att patienten ska ha en central roll i sitt 

eget sjukdomsförlopp och eventuella åtgärder, eftersom en främjad autonomi även anses 

förbättra hantering av lidandet för människan. 

Problemformulering 

I takt med att belastningen ökar antas att bemötandet och informationen från personalen 

försämras, vilket troligtvis skulle resultera i att missnöjet med akutvårdsbesöket från 

patienternas sida ökar. Därför är det av vikt att studera hur patienter på akutmottagningar 

upplever bemötande.  

Syfte  

Syftet är att studera hur patienter upplever bemötandet från personalen på akutmottagningar. 

Frågeställning  

Hur upplever patienter bemötandet från personal på akutmottagning?  

METOD 

Design  

Studien har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie med syftet att samla och skapa en 

överblick av tidigare forskning. En litteraturstudie är att föredra om man vill skaffa sig en 
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översikt av befintlig forskning, då det finns en större möjlighet att undersöka ett bredare 

område, exempelvis över hela världen istället för enstaka akutmottagningar (Forsberg & 

Wengström. 2016).  

Sökstrategi 

Urval/tillvägagångssätt 

PubMed, Cinahl och PsycINFO är de databaser som litteratur har inhämtas från. Enbart 

originalartiklar, så kallade Clinical Trials och Academic Journals för PubMed respektive 

Cinahl och PsycINFO genomsöktes. De sökord som har användes är: ‘Emergency Nursing’, 

‘Patient Satisfaction’, ‘Emergency Care’, ‘Nursing’, ‘Emergency Medical Services’, 

‘Interview’, ‘Nurse-patient relations’, ‘Qualitative Research’, ‘Emergency Patients’ 

‘Emergency Service, Hospital’ ‘Delivery of Health Care’. Sökorden är sammanställda från 

Svensk MeSH (Karolinska institutet, i.d). Vid litteratursökningarna användes booleska 

termer, där AND och OR användes för att hitta kombinationer av sökord. Termen NOT 

användes inte under litteratursökningarna. I Cinahl användes även parenteser för att prioritera 

sökordningen (EBSCO, i.dA). Sökningarna som gav relevanta träffar redovisas i tabell 1.  

 

Sökningarna i PubMed gjordes på två sätt, första var genom fritext i sökrutan med PubMed 

som databas. Den andra sökmetoden var med MeSH som databas, där sökorden söktes en och 

en och blev sammansatta i en så kallad “search builder” tillsammans med de booleska 

termerna till kombinationer.  

 

Sökningarna i Cinahl gjordes i fritext med MeSH-termer som sökord. Sökläget som användes 

var 'Find all my search terms', då sökläget 'Boolean/Phrases' inte gav relevanta träffar.  En 

sökning som i fritext var 'Emergency Nursing AND Patient Satisfaction' blev (Emergency 

AND Nursing) AND (Patient AND Satisfaction). Denna sökstrategi gav mer relevanta 

sökträffar, troligtvis på grund av att artiklarna på Cinahl inte strikt utgår från MeSH-termer. 

Genom att filtrera på ‘Academic Journals’ och ‘English’ i Cinahl, försvann en del resultat 

som borde ha visats. Således filtrerades sökkriterierna ‘Academic Journals’ och ‘English’ ut 

genom att läsa varje artikel översiktligt, då sökfunktionen inte fungerade korrekt.  

 

I PsycINFO genomfördes sökningen i fritext med MeSH-termer som sökord med valet ‘Find 

all my search terms’ förkryssat. Även valet ‘Academic Journals’ var förkryssat.  
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Inklusionskriterer för litteraturstudien var följande:  

1. Artiklarna ska granska bemötandet på akutmottagningar och uppmärksamma 

patientens perspektiv. 

2. Artiklarna ska vara originalartiklar. 

3. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. 

4. Artiklarna ska vara publicerade mellan år 2007-2017. 

5. Artiklarna ska granska personer >18 år.  

6. Artiklarna ska vara granskade av en etisk kommitté eller ha noga etiska överväganden. 

7. Studien ska vara av kvalitativ design. 

Exklusionskriteriet var följande: 

1. Artiklar som inte är tillgängliga i fulltext. 

 

Litteraturinhämtningen inleddes med att genomföra sökningar i PubMed och Cinahl med 

kombinationer av tidigare nämnda sökord. Då ett stort antal sökningar genomfördes i PubMed 

utan att få relevanta träffar genomfördes en sökning även i databasen PsycINFO. När en 

sökning gav mellan 20 - 200 träffar lästes samtliga titlar igenom. Författarna valde selektivt ut 

de artiklar vars titlar ansågs vara relevanta för det här arbetets syfte. Därefter lästes valda 

artiklar abstrakt gemensamt för att sortera bort irrelevanta artiklar.  De kvarvarande 18 

artiklarna lästes av båda författarna varav fem stycken exkluderas då de inte svarade på syftet 

eller passade inklusionskriterierna. Efter kvalitetsgranskningen sammanfattade författarna 

varje artikels resultat utifrån studiens syfte och frågeställning. Slutligen kategoriserades de 

sammanfattade resultaten och fem övergripande kategorier formades. Dessa presenteras i 

studiens resultatanalys.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

 

Datum Databas Sökord Sökrestriktioner Antal 

sökträffar 

*Utvalda 

artiklar 

efter titel 

**Kvalitetsgranskade Inkluderade 

artiklar i arbetet 

2017-

09-20 

PsycINFO Patient Satisfaction AND 

Emergency Service, 

Hospital AND Qualitative 

Research 

Inklusion: 

Publicerad senaste 

tio åren.  

Academic 

Journals 

25 3 1 Schultz, H., Qvist, 

N., Mogensen, C. 

B. & Pedersen, B. 

D. (2014) 

2017-

09-20 

Cinahl (Patient AND Satisfaction) 

AND (Emergency AND 

Medical AND Services) 

AND Interview OR 

Qualitative Research 

Inklusion: 

Academic 

Journals  

English 

Publicerade 2007-

2017 

81 13 3 Wiman, E., 

Wikblad, K. & 

Idvall, E. (2007) 

 

Olthuis et al. 

(2014) 

 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B. & 

Ekebergh, M. 

(2012) 
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2017-

09-20 

Cinahl (Emergency AND 

Nursing) AND (Patient 

AND Satisfaction) AND 

Interview OR Qualitative 

Research 

Inklusion: 

Academic 

Journals  

English 

Publicerade 2007-

2017 

99 14 3 Cypress, BS. 

(2014) 

 

Johnson, M., 

Goodacre, S., 

Tod, A. & Read, 

S. (2009) 

 

Frank, C., Asp, 

M. & Dahlberg, 

K. (2009) 

2017-

09-20 

Cinahl (Patient AND Satisfaction) 

AND (Emergency AND 

Medical AND Services) 

AND Nursing 

Inklusion: 

Academic 

Journals  

English 

Publicerade 2007-

2017 

106 24 2 Jangland, Eva., 

Kitson, A. & 

Muntlin, Å. 

(2016) 

2017-

09-20 

Cinahl (Emergency Nursing) 

AND (Nurse-patient AND 

Relations) AND Interview 

OR Qualitative Research 

Inklusion: 

Academic 

Journals  

English 

91 7 1 Zani, A., Marcon, 

S., Tonete, V. & 

Parada, C. (2014) 
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Publicerade 2007-

2017 

2017-

09-20 

Cinahl (Emergency AND Care) 

AND (Patient AND 

Satisfaction) AND 

(Emergency AND Patients) 

AND Interview OR 

Qualitative Research 

Inklusion: 

Academic 

Journals  

English 

Publicerade 2007-

2017 

170 21 3 Olofsson, P., 

Carlström, D E. & 

Bäck-Petterson, S. 

(2012) 

 

Möller, M., 

Fridlund, B. & 

Göransson, K. 

(2011) 

 

Coughlan, M. & 

Corry, M. (2007) 

 

 * Antal artiklar som bedömdes vara relevanta för arbetet efter att enbart läst titeln  
 ** Antal artiklar som författarna kvalitetsgranskade med hjälp av granskningsmall   
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Bearbetning och analys 

Kvalitetanalys 

De kvarvarande 13 artiklarna kvalitetsgranskades individuellt med hjälp av en 

granskningsmall (Bilaga 1.). Därefter jämfördes och diskuterades båda författarnas 

granskningsmallar sinsemellan för att nå ett gemensamt beslut om varje artikels kvalitet. För 

att fastställa vilken kvalitet artiklarna hade upprättades ett poängsystem där 

granskningsmallens ‘Ja-eller-Nej’-frågor samt frågan värderades till ett eller noll poäng. 

Frågan “Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?” värderades som en 

fleralternativsfråga, där de fyra alternativen gav 0.25 poäng var. Samtliga 19 ‘Ja-eller-Nej’-

frågor värderades “Ja” till ett poäng, “Nej” till noll poäng utom en fråga. För frågan “Finns 

risk för bias?” värderades “Nej” till ett poäng och “Ja” till noll poäng. Som högst kunde en 

artikel få 20 poäng. Poängen räknades om till procent och nivåerna för olika kvalitet blev; ≥80 

% för hög kvalitet, 60 - 79.9% för medel kvalitet och <60 % för låg kvalitet. Artikeln av 

Wand och medarbetare (2011) svarade delvis på syftet och exkluderas först efter 

kvalitetsgranskning då den bedömdes vara av låg kvalitet. Kvalitetsgranskningarna är 

sammanställda i tabellform.  

Resultatanalys 

Resultatanalysen gjordes i enlighet med Fribergs (2012) rekommendationer. Varje artikel 

analyserades individuellt i sin helhet av båda författarna för att skapa en förståelse för 

studiens innehåll där fokus låg på resultatet. Varje artikels resultat sammanfattades sedan 

utifrån studiens syfte och frågeställning för en underlättad analys. Därefter sorterades 

resultatet i fem övergripande kategorier. Artiklarnas resultat presenterades kortfattat i 

tabellform utifrån den sammanställning som tidigare gjordes (se tabell 2).   
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

 

Författare, 

årtal, land 
Studiens syfte Design Deltagare/bortfall Analysmetod Huvudresultat Artikelns 

kvalitet 

(procent) 

Schultz et al. 

(2014). 

Danmark  

Undersöka patientens 

perspektiv av inläggning 

med akut buksmärta på 

akutobservationsenhet 

eller akutkirurgisk 

avdelning  

Jämförande 

fältstudie med 

observationer 

och semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

 

 

21 personer blev 

observerade och 

19 blev 

intervjuade. 

Bortfall beskrivs 

inte  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys 

Patienterna upplevde att 

flerbäddsrum hade en 

positiv effekt på 

mängden kontakt med 

sjuksköterskorna men 

en negativ effekt på 

integriteten. För mycket 

kontakt skapade misstro 

Hö 

g 

kvalitet 

(83,75 

%) 

Wiman et al 

(2007). 

Sverige  

Undersöka 

traumapatientens 

uppfattning av bemötandet 

från akutmottagningens 

team  

Semi-

strukturerade 

intervjuer  

23 personer deltog 

i studien. Det 

fanns ett bortfall 

på runt 50 %   

Fenomenografisk 

analys  

Patienterna upplevde att 

personalen bemötte dem 

olika beroende på vilket 

tillstånd patienten 

befann sig i samt om de 

Medel 

kvalitet 

(67,5 

%) 
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hade haft kontakt vid ett 

tidigare skede. Det 

upplevdes som både 

positivt och negativt 

 

Olthuis et al. 

(2014). 

Nederländerna  

Att undersöka vad 

patienter som vistas på en 

akutmottagning upplever 

under sitt besök för att 

bättre förstå relationerna 

mellan patienter och 

vårdpersonal 

Observationer 

och 

ostrukturerade 

intervjuer  

55 personer deltog 

i studien. Bortfall 

beskrivs inte   

Etnografisk analys Patienter önskar att bli 

bemötta med respekt 

och tagna på allvar. De 

känner inte att de alltid 

blir det 

Medel 

kvalitet 

(77.5 

%)  

Elmqvist et al. 

(2012). 

Sverige 

Beskriva och förstå 

patientens, anhörigas och 

akutmottagningens 

personals upplevelse av 

det första mötet på 

akutmottagningen 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer  

14 personer deltog 

i studien varav 

fyra var 

patienter.  Bortfall 

beskrivs inte  

Fenomenologisk 

analys med bas i 

Livsvärldsteorin  

Patienter och 

vårdpersonal har olika 

förväntningar i mötet på 

akutmottagningen. 

Bristande 

kommunikation och 

information försvårar 

Medel 

kvalitet. 

(78,75 

%)  
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patientens delaktighet i 

vården 

Cypress, BS 

(2014). USA  

 

 

 

Att utforska, förstå och 

förklara de upplevda 

erfarenheterna från 

patienter, anhöriga och 

sjuksköterskor under svår 

sjukdom på 

akutmottagningen.  

Ostrukturerade 

intervjuer 

23 personer deltog 

i studien varav tio 

var patienter, åtta 

var sjuksköterskor 

och fem var 

anhöriga 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys beskriven av 

Van Manen 

Patienter föredrar 

effektiv och informativ 

kommunikation. Vidare 

uppskattas personlig 

men ändå professionell 

personal  

Medel 

kvalitet. 

(63,75 

%)  

Johnson et al. 

(2009). 

Storbritannien 

Att undersöka ämnen som 

patienten tyckte var viktigt 

i sin erfarna vård och att få 

möjliga förklaringar till 

huvudspårets outcome. Att 

utforska individers 

upplevelse av att få vård 

på en så kallad ‘Chest pain 

unit’ samt vård på 

akutmottagning för akuta 

bröstsmärtor enligt rutin 

Semi-

strukturerade 

intervjuer på 

interventionplats 

och kontrollplats  

26 personer deltog 

i studien. Två av 

deltagarna 

intervjuades via 

telefon 

‘Framework’ taget 

från Ritchie, 

Spencer och 

O’Connor (2003) 

används som 

hjälpmedel 

Samspel med, framför 

allt 

specialistsjuksköterskor 

uppskattades med 

avseende på 

uppmuntran, lugnande 

effekt och kompetens 

Det fanns rum för 

förbättring gällande 

information gällande 

undersökningen, 

Medel 

kvalitet 

(78,75 

%) 
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diagnossättning och 

egenvård-råd  

 

Frank et al. 

(2009). 

Sverige 

Att beskriva patientens 

kvalitativt annorlunda 

uppfattning kring patient-

deltagande i omvårdnaden 

på akutmottagningen 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Nio personer 

deltog i studien. 

Bortfall beskrivs 

inte 

Fenomenografi 

med en 

epistemologisk bas 

i livsvärldsteorin 

som 

innehållsanalys 

 

 

 

Patientdelaktighet 

innebär kontakt med 

akutmottagningens 

personal, sett genom tre 

perspektiv. Att bli 

bekräftad, svårighet att 

bli involverad och att ha 

tydligt utrymme 

Medel 

kvalitet 

(68,75 

%) 

Jangland et al. 

(2016). 

Sverige 

Att utforska hur patienter 

med akut buksmärta 

beskriver sina upplevelser 

av grundläggande vård 

genom hela det akuta 

vårdförloppet  

 

Semi-

strukurerade 

intervjuer i tre 

steg 

Fem personer 

deltog i studien. 

En av deltagarna 

blev intervjuad två 

gånger istället för 

tre 

Fundamentals of 

Care som teoretisk 

referensram 

Erfarenheterna från 

patienterna påverkades 

av hur mycket de kände 

sig involverade med 

vårdpersonalen. 

Smärthantering, 

trygghet, adekvat 

information, 

Medel 

kvalitet 

(76,25 

%) 
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valmöjlighet och 

anständighet samt 

relationer var centralt i 

de basala vårdbehoven 

som patienterna kände 

Zani et al. 

(2014). 

Brasilien 

Att förklara och analysera 

kommunikationsprocessen 

mellan sjukvårdspersonal 

och patienter/familjer på 

en akutmottagning, från 

både vårdpersonalens och 

patientens perspektiv 

 

 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

40 personer deltog 

i studien, varav 20 

var patienter och 

20 var 

vårdpersonal 

(antingen 

sjuksköterskor 

eller 

vårdbiträden). 

Bortfall beskrivs 

inte 

Social 

representationsteori 

som teoretisk 

referensram i 

innehållsanalysen 

Patienter upplevde att 

kommunikation och 

information brast 

avseende 

språkanpassning, 

ärlighet samt 

kontinuiteten. Andra 

patienter upplevde i 

synnerhet 

sjuksköterskorna som 

bra på att ge adekvat 

information. Familjens 

delaktighet var viktig 

för patientens 

återhämtning 

Medel 

kvalitet 

(73,75 

%) 
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Olofsson et al. 

(2012). 

Sverige 

Att utforska och beskriva 

upplevelserna hos en 

grupp kroniskt sjuka äldre 

patienter under deras 

triagemöte och 

efterföljande vistelse på 

akutmottagningen 

 

 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

14 patienter deltog 

i studien. Bortfall 

beskrivs inte 

Deskriptiv 

fenomenografisk 

innehållsanalys 

med livsvärldsteori 

som grund 

Triagemötet ingav 

trygghet och höga 

förväntningar. Under 

resten av besöket kände 

patienten sig övergiven 

och såg personalen som 

oengagerad och 

avvisande 

Medel 

kvalitet 

(60 %) 

Möller et al. 

(2011). 

Sverige 

Att beskriva patienters 

upplevelse av triagemötet 

på akutmottagningen 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

20 personer deltog 

i studien. Bortfall 

beskrivs inte 

Deskriptiv 

fenomenografisk 

innehållsanalys 

Under besöket på 

akutmottagningen 

upplevde patienterna 

olika känslolägen i olika 

möten, förklarade som 

fem kategorier; ett 

osäkert, humanistiskt 

(öppenhet och 

noggrannhet), logistiskt 

(förväntningar och 

Hög 

kvalitet  

(80 %) 



	
	

16	
	

förståelse), 

informationsväxlande 

och omgivande möte 

Coughlan, M. 

& Corry, M. 

(2007). Irland 

 

 

 

Att beskriva upplevelsen 

hos patienter och/eller 

deras anhöriga som har 

väntat på akuten tolv 

timmar eller mer på att 

skrivas in på sjukhuset 

 

 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

7 personer deltog i 

studien 

Deskriptiv 

innehållsanalys 

Deltagare beskriver 

akutmottagningen som 

något som liknar en 

katastrofplats eller 

sjukhus i u-länder. De 

upplevde 

akutmottagningen som 

överbefolkad, smutsig 

och med bristande 

resurser. Deltagarna var 

generellt positiva till 

vården de mottagit 

Medel 

kvalitet 

(66,25 

%) 
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RESULTAT  

Resultatet grundades på tolv kvalitativa artiklar som berörde patienters upplevelser på 

akutmottagningen. Samtliga artiklar kvalitetgranskades varav två var av hög kvalitet och tio 

av medel kvalitet. Artiklarna kom från sju olika länder; Brasilien (n=1), Danmark(n=1), 

Irland(n=1), Nederländerna (n=1), Storbritannien (n=1), Sverige (n=6) och USA (n=1), se 

tabell 2. Under analysen av artiklarna utvecklades fem kategorier vilka resultatet 

presenterades utifrån. Kategorierna var ‘information’, ‘kommunikation’, ‘psykofysiska 

behov’, ‘relationer’ samt ‘uppförande’.  

Information 

Flertalet av artiklarna i arbetet betonar bristande information, främst patienternas upplevda 

brist på information samt önskemål om mer information.  

 

En aspekt är bristen på information om det egna tillståndet. Patienter upplever en bristande 

information om sjukdomstillståndet och dess psykologiska och fysiologiska konsekvenser 

(Johnson et al., 2009; Wiman et al., 2007). Vidare beskriver tre artiklar (Cypress, 2014; 

Elmqvist et al., 2011; Johnson et al., 2009) att patienter inte fick information om varför vissa 

undersökningar gjordes, vilket det fanns ett behov av att få information om. Elmqvist och 

medarbetare (2011) nämner dessutom att sådan informationsbrist ledde till att patienterna 

kände sig som främlingar i sina egna kroppar. I Elmqvist och medarbetare (2011) förklarade 

vårdpersonalen att de undanhöll delar av informationen, då de inte ville inge falska 

förhoppningar hos patienterna. Följaktligen befann sig patienterna i en oviss och oförutsägbar 

situation. Flera patienter i två studier förklarar däremot att de fick tydlig information om sina 

tillstånd som var lätt att förstå (Jangland et al., 2016; Zani et al., 2014). En läkare valde att rita 

en teckning för en patient för att lättare illustrera problemet, vilket underlättade för patientens 

förståelse (Wiman et al. 2007). 

 

En annan aspekt är bristen på information angående vårdförloppet. I Wiman och medarbetare 

(2007) nämns det att det råder brist på information om både den aktuella och den framtida 

vården. Patienter vill bli förberedda på vad som kommer att ske menar Cypress (2014). 

Välinformerade patienter hanterade väntan lättare och är mer förberedda på förändringar i 
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vårdförloppet. Däremot uttrycker en del patienter att information rörande triageringen är 

onödig (Möller et al. 2010).  Ett par artiklar betonar en brist på information rörande väntetider 

(Jangland et al., 2016; Möller et al., 2010). Däremot lyfter Möller och medarbetare (2010) att 

bristen på information om väntetiderna upplevdes som bra av vissa. En del patienter uttryckte 

att deras missnöje hade ökat om de hade fått mer information om väntetiderna. Patienter i 

Zani och medarbetare (2014) berättar att olika personal ger olika information angående 

utskrivning. Det beskrivs vara oklart hur länge patienterna skulle vara kvar på sjukhuset, vad 

problemet var eller varför det tog lång tid att lösa dem (Johnson et al., 2009; Zani et al., 

2014). Schultz och medarbetare (2014) skildrar att sjuksköterskorna inte hjälpte patienterna 

att ta beslut om behandling eller utskrivning. Istället vände sig patienterna bland annat till 

anhöriga för hjälp. Patienter i flera artiklar menar att de inte fick tillräcklig information om 

sjukhusets rutiner, till exempel information om mat, besökstider eller när ronderna var 

(Johnson et al., 2009; Schultz et al., 2014; Zani et al., 2014). Flera patienter var nöjda med 

den information de fick angående vårdförloppet (Jangland et al., 2016; Johnson et al., 2009). 

Däremot berättade en av de patienter som var nöjda att hen i efterhand önskade att mer 

information hade givits (Johnson et al. 2009).  

Kommunikation 

Kommunikation berörde både positiva och negativa upplevelser. Bland annat en artikel, där 

patienter beskrev att de inte förstod vad personalen sa på grund av ett avancerat språk (Zani et 

al. 2014). Andra beskrev att de inte visste vem de hade kommunicerat med, varken namn eller 

profession (Johnson et al. 2009). En annan artikel betonade det omvända; patienter upplevde 

att sjuksköterskan presenterade sig med namn och förklarade syftet med undersökningar på ett 

personligt och förståeligt sätt. Vidare beskrev patienter att sjuksköterskan hade en förmåga att 

behålla en intresserad attityd och hålla sig lugn trots en stressig miljö vilket uppskattades 

(Olofsson et al. 2012). En annan positiv del av kommunikation är hur patienter beskriver att 

personalen ställde frågor och lyssnade på dem (Frank et al., 2009; Jangland et al., 2016). 

Andra patienter beskriver att det inte var självklart att vårdpersonalen lyssnade på dem (Frank 

et al, 2009). En artikel av Wiman och medarbetare (2007) nämner olika sorters 

kommunikation. Dels kommunikation som är direkt kopplad till patientens tillstånd, men 

också avslappnad kommunikation om andra saker än sjukdomen. Båda dessa typer av 

kommunikation upplevdes skapa lättnad hos patienterna och ge ett ökat förtroende för 

personalen. En tredje sorts kommunikation med humor uppskattades av vissa och av andra 
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inte. Patienter förklarade att när deras fysiska tillstånd stabiliserades blev kommunikationen 

mellan personal och patient sällsynt, vilket lämnade patienten ensamma med obesvarade 

frågor och känslan att vara övergiven och betydelselös (Wiman et al, 2007). 

Psykofysiska behov 

Patienter vill bli bemötta med respekt och värdighet (Olthuis et al. 2014). Flera artiklar 

beskrev även behovet av uppmärksamhet och att bli sedda (Möller et al., 2010; Coughlan & 

Corry, 2007). Elmqvist och medarbetare (2011) lyfte att patienter hänvisade från andra 

vårdenheter förväntade sig att personalen skulle känna till deras ankomst vilket de inte gjorde. 

Patienter önskade att bli omhändertagna snabbt, vilket många också blev. Det var bristen på 

uppmärksamhet därefter som var problematiskt (Elmqvist et al. 2011). Patienterna fick 

uppmärksamhet först när de tog initiativet till det. Dessutom fanns förväntningar från 

personalen att patienterna skulle känna till de regler och rutiner som fanns på 

akutmottagningen, vilket medförde att patienterna befann sig i ett oförutsägbart möte utan 

regler. Även Möller och medarbetare (2010) beskrev att patienter som kom från primärvården 

förväntade sig att akutmottagningen väntade deras ankomst. Vidare beskrev Möller och 

medarbetare (2010) att patienter var rädda för att bli ifrågasatta av personalen, att de skulle bli 

bortglömda i väntrummet samt att de önskade att personalen skulle fråga om psykosociala 

aspekter och inte bara deras diagnos. Olofsson och medarbetare (2012) lyfte däremot att 

patienter upplevde att sjuksköterskan bemötte all oro och alla förfrågningar. I Coughlan och 

Corry (2007) uttryckte en patient att det var önskvärt om personal kunde stanna och prata på 

natten för att slippa vara ensam. En del patienter upplevde att de hade ett ansvar för andra 

patienter som hade bristande autonomi. Att behöva möta dessa medpatienters lidande 

upplevdes som en belastning (Schultz et al. 2014). Patienter hade förståelse för att 

vårdpersonalen befann sig i en stressfylld situation och uppskattade den hjälp de fick. En del 

beskrev däremot att de kände skuld att slösa på sjukhusets resurser när det fanns andra som 

behövde dem mer (Coughlan & Corry, 2007; Johnson et al., 2009).  

 

Även fysiska behov beskrevs vara allt från att få mat serverad till att bli undersökt (Wiman et 

al, 2007). Flera artiklar nämnde även behovet av mer smärtskattning och mer smärtlindring. I 

Schultz och medarbetare (2014) beskrevs flera patienters olika upplevelser. Bland annat 

nämns en patient som var nöjd eftersom hen fick god smärtlindring. Vidare beskrevs en 

patient som vid ankomst hade låg smärta, men förvärrades under väntetiden. Patienten antog 
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att hen behövde bli undersökt innan hen kunde få smärtlindring, men hen upplevde väntan 

som för lång. En tredje patient nämnde att hen aldrig blev tillfrågad om smärtans intensitet 

eller om hen önskade smärtlindring. Även i Olofsson och medarbetare (2012) upplevde flera 

patienter att de inte fick en adekvat smärtlindring. Att ha ont upplevdes öka känslan av 

hopplöshet hos patienterna som väntade (Möller et al., 2010). I Schultz och medarbetare 

(2014) upplevde en patient att hen fick spendera många timmar på en bår, utan avlastning från 

kuddar. Patienten upplevde det som problematiskt eftersom det också var en brist på 

sjuksköterskor.   

Relationer 

I Jangland och medarbetare (2016) pratade deltagarna om hur viktigt det var att etablera en 

relation med den personal som de interagerade med. Patienter och vårdpersonal bildar en 

relation sinsemellan, där patienterna ser sig själva som experter på deras egen situation. De 

känner sig respekterade och sedda som individer, och reduceras inte till en medicinsk diagnos 

(Frank et al, 2009). När personalen är nära patienten och bekräftar denne blir mötet fyllt av 

mening och patienten kan känna sig trygg och bli sedd som en person (Elmqvist et al. 2011). 

En del patienter kände full tillit till personalen och vården som gavs, medan andra uttryckte en 

oro för att själva behöva vara alerta för att säkerställa adekvat vård (Schultz et al. 2014). 

Andra upplevde också att det var svårt att etablera en god relation med personalen (Elmqvist 

et al, 2011).  

 

Ett antal studier lyfte kontinuitet som en viktig faktor för att skapa en god relation mellan 

vårdare och patient (Frank et al., 2009; Möller et al., 2010; Wiman et al., 2007). Kontinuitet 

hos personalen värderades av patienterna och kunde generera positiva känslor (Wiman et al. 

2007). Dessutom ledde kontinuitet till att patienterna kände sig viktiga (Frank et al. 2009).  

 

En annan faktor för att skapa en god relation var empati (Elmqvist et al., 2011; Wiman et al., 

2007). Empati förklarades på ett sätt som att vårdpersonalen var genuint engagerade i 

patienterna eller att personalen tog sig tiden att prata med patienterna (Elmqvist et al., 2011; 

Frank et al., 2009; Olofsson et al., 2012; Wiman et al., 2007). Patienterna upplevde en känsla 

av öppenhet hos sjuksköterskan vilket beskrevs vara ovärderligt (Möller et al, 2010). Ett annat 

exempel på empati var att vårdpersonalen visade förståelse för att patienten hade ont och var 

orolig för sin situation (Frank et al, 2009).  
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Delaktighet var också viktigt för relationer eftersom det påverkade patienternas känslor som 

varierade under vården till både positivt och negativt (Wiman et al. 2007). Enligt Frank och 

medarbetare (2009) var det först när patienterna föreställde sig att personalen såg dem som 

viktiga som de kände sig delaktiga. Andra patienter uttryckte att det kändes som att deras 

delaktighet i sin egen vård inte var viktig (Elmqvist et al, 2011). Således upplevde patienter 

att det var svårt att påverka sin egen vård (Frank et al, 2009). Vidare upplevde en del patienter 

att de hade svårt att bli uppfattade som förnuftiga människor med betydelsefulla erfarenheter 

och att deras berättelse inte spelade någon roll (Olthuis et al. 2014). Patienter upplevde att de 

blev åsidosatta av vårdpersonalen och inte fick den kontakt de önskade ledde till frustration 

(Frank et al, 2009). En del patienter upplevde däremot att personalen bjöd in till en dialog 

(Olofsson et al. 2012). Genom att personalen pratade om vardagliga saker kunde patienterna 

relatera till det normala i den annars ovanliga situationen, något som upplevdes positivt. Det 

faktum att personalen tog sig tid att prata med patienterna värderades högt (Johnson et al. 

2009). 

Uppförande 

Uppförande beskrivs både positivt och negativt. De två positiva begrepp som flest artiklar 

berörde var vänligt eller professionellt uppförande (Cypress, 2014; Frank et al., 2009; 

Jangland et al., 2016; Johnson et al., 2009; Möller et al., 2010; Wiman et al., 2007). 

Personalen beskrevs som lugn och uppmuntrande samt att de hade humor (Johnson et al, 

2009). Möller och medarbetare (2010) beskrev personalen som lugn och patienterna 

uppfattade dem som omtänksamma, noggranna och tröstande. Även patienterna i Wiman och 

medarbetare (2007) lyfte det positiva i att personalen använde humor. Vidare fick personalens 

uppförande patienterna att känna trygghet (Jangland et al., 2016; Johnson et al., 2009; 

Olofsson et al., 2012). Under den första tiden på akutmottagningen beskrev flera artiklar ett 

liknande uppförande. Personalen gav en god vård och sättet personalen tog kontakt upplevdes 

positivt (Möller et al., 2010). Även Jangland och medarbetare (2016) beskrev hur patienten 

upplevde överlämingen från ambulansen till akutmottagningen som positiv, trots att hen inte 

deltog verbalt. Uppförandet i början av besöket är ofta fokuserat på att effektivt och noggrant 

utesluta medicinska åkommor, något som patienter beskrev vara tillfredsställda med (Wiman 

et al. 2007).  
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Flera artiklar betonar ett bristande ansvarstagande hos personalen. Möller och medarbetare 

(2010) beskrev att patienter inte kände sig välkomna på akutmottagningen. De upplevde 

sjuksköterskorna som motvilliga att hjälpa, och försökte hänvisa patienterna till en 

vårdcentral. I Coughlan och Corry (2007) berättade patienter att ingen ville ta ansvar när 

någon bad om hjälp, utan det var alltid någon annan som skulle ta hand om det. Patienterna 

menade också att det inte berodde på tidsbrist, då personalen mest satt still och konverserade 

med varandra. Förutom att omvårdnaden missköttes, negligerades även sekretessen (Cypress, 

2014). En av patienter uttryckte att hen hellre dör än att åka tillbaka till akutmottagningen 

(Coughlan & Corry, 2007.  

 

Flera artiklar beskrev hur personalen inte uppmärksammar patienterna som de önskade (Frank 

et al., 2009; Jangland et al., 2016; Olofsson et al., 2012; Wiman et al., 2007). 

Till exempel fick patienten endast kontakt med sjuksköterskan när hen kom för att utföra en 

uppgift och patienten menade att sjuksköterskan då missade andra behov som behövde 

uppmärksamhet (Frank et al, 2009). När patienter kallade efter uppmärksamhet beskrev de bli 

bemötta med likgiltighet och ibland även arrogans. De upplevde att personalen nonchalerade 

deras förfrågningar (Olofsson et al. 2012). 

 

Patienter beskrev hur de förväntade sig att personalen inte talade illa om dem eller inte fällde 

dåliga kommentarer (Jangland et al. 2016). Dock berättade patienter att personalen talade 

nedlåtande mot de som hade kunskap om sitt medicinska tillstånd eller som ställde frågor om 

det (Frank et al, 2009). En annan patient beskrev hur personalen pratade om patienter, på ett 

nedvärderande, icke-medicinskt sätt (Cypress, 2014). Patienterna upplevde att personalen var 

blind av känslor av överlägsenhet (Frank et al, 2009).  

DISKUSSION 

Bemötandet på akutmottagningen upplevs både som positivt och negativt. Patienterna 

undersöktes till stor del snabbt vid ankomsten till akutmottagningen. De upplevde att 

personalen var professionella, lyssnade, bjöd in till dialog och visade empati gentemot 

patientens situation, vilket bland annat bidrog till att skapa en relation med personalen där 

patienterna blev bemötta med respekt, värdighet och fick vara delaktiga i vården. De uttryckte 

dock en brist på information, ansvarstagande och uppmärksamhet från personalen vilket 

försvårade relationen. Dessutom behövdes mer stöd och bättre smärtlindring. 
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Resultatdiskussion 

Information 

Resultatet visade tydligt att patienter upplevde en bristande information i sin helhet. En del 

artiklar lyfte problematik som bristande information rörande psykologiska och fysiologiska 

konsekvenser (Johnson et al., 2009; Wiman et al., 2007). En del artiklar belyste bristande 

information kring orsaker till undersökningar (Cypress, 2014; Elmqvist et al., 2011; Johnson 

et al., 2009). Andra artiklar beskriver att patienter fick god och anpassad information av 

personalen (Jangland et al., 2016; Wiman et al., 2007; Zani et al., 2014). En möjlig förklaring 

till skillnaden mellan att uppleva god information och bristande information är hur personal 

ger konkret, förståelig information vilket patienterna upplevde positivt. Samtidigt som annan 

personal inte anpassade språket vilket föranledde att patienterna inte förstod informationen 

vilket var negativt (Zani et al. 2014).  

 

Ömsesidig information är viktigt för att skapa en god vård (Attree, 2001). I Fossum (2009) 

menar man att information är en stor del av bemötandet. Information är vidare en aspekt som 

kan påverka patientens upplevelse (McDevitt & Melby, 2015; Socialstyrelsen 2011). Det kan 

därför antas att brist på information påverkar patientens upplevelse negativt bland annat 

eftersom Mako, Svanäng och Bjerså (2016) lyfter att patienter känner sig tryggare om de får 

bra information. Således blir upplevelsen otrygg.  Man kan undra varför informationen 

brister, när den är så viktig i bemötandet. Författarna spekulerar att det bland annat har att 

göra med för hög belastning på akutmottagningen. Belastningen på akutmottagningen har 

konstaterats vara hög och den den har ökat senaste tiden (AIHW, 2016; Di Somma et al, 

2015; Fatovich et al., 2009; Moore et al., 2017; Pines et al., 2011; Socialstyrelsen, 2017). 

Anledningen till att informationen brister skulle kunna vara att den höga belastningen gör att 

personalen inte hinner med alla patienter i önskad omfattning. En annan möjlig anledning till 

att informationen brister skulle kunna vara att personalen inte har intresse att informera 

patienterna. Oavsett vad som föreliggar den bristande informationen, så är en djupare 

problematik att det direkt motstrider ICN:s etiska kod. Koden klargör tydligt att 

sjuksköterskan har ett ansvar att informera patienter på ett individuellt anpassat, lämpligt samt 

korrekt vis (SSF, 2014). Som Olofsson och medarbetare (2012) har vittnat om bemöts flera 

patienter med arrogans av personalen. Därför spekulerar författarna att det inte är otänkbart att 

samma personal som bemöter patienter med arrogans även ger bristfällig information till 
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patienterna. Vad som föranleder ett sådant uppträdande framgår inte men författarna 

spekulerar att kan vara på grund av ett missnöje. Vidare anser författarna att till exempel 

initiativ från kommuner och landsting kan vara ett alternativ för att minska förekomsten av 

det. Arbetsgivarna kan aktivt arbeta med medarbetarsamtal och kontinuerlig utvärdering av 

vad som funkar och vad som bör förbättras inom verksamheterna. Även fortbildning i 

kommunikationstekniker och vad bättre och sämre bemötande innebär tror författarna kan 

vara en framgångsrik idé. Problemet med dessa idéer är att det är kostsamt, och enligt Ström 

(2015) och Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2017) har flera av sveriges landsting 

underskott i ekonomin. Det minskar troligtvis sannolikheten att det finns medel för den här 

typen av investeringar.  

 

I en annan del av resultatet beskriver Elmqvist och medarbetare (2011) att vårdpersonal 

undanhöll delar av informationen, de ville inte ge falska förhoppningar till patienterna. 

Författarna spekulerar att informationen personalen undanhöll kan ha med väntetiderna som 

föreligger på akutmottagningen att göra. Även (Jangland et al., 2016; Möller et al., 2010 

beskriver en brist på information om väntetiderna. En möjlig aspekt kan vara att det som 

Socialstyrelsen (2011) skriver, att väntetiderna kan påverka patienternas upplevelse av 

sjukhuset besökelse. Om då väntetiden är lång och personalen ger information om att det 

kommer dröja många timmar innan en patient kan få hjälp kommer den sannolikt inte uppleva 

det positivt. Något som Möller och medarbetare (2010) bekräftar, de beskriver hur patienter 

hade blivit mer upprörda om de hade fått information om väntetiden under tiden de väntade.  

 

Att personal beskrivs undanhålla information är intressant då andra artiklar menar att patienter 

vill ha information, att de blir mer förberedda på förändringar i vårdförloppet (Cypress. 2014; 

Möller et al., 2010). Att inte informera en patient ordentligt leder troligtvis till att patienten 

har fler frågor och att patientens känsla av trygghet och kontroll minskar. Dessa aspekter leder 

troligtvis till mer arbete för personalen i form av att behöva svara på frågor och trösta en 

person som känner sig otrygg, inte helt otänkbart flera gånger om. Relationen påverkas 

troligtvis negativt även den av att information undanhålls. Det kan spekuleras om det 

ytterligare spär på den belastning som redan föreligger på akutmottagningens personal. 

Information är som sagt en viktig del av bemötandet och Fossum (2007) beskriver att ett gott 

bemötande minskar stressen för personalen, vilket ger en bättre hantering av en hög 

arbetsbelastning. Travelbee menar också att ett gott bemötande gynnar relationen mellan 

patient och personal, vilken är nödvändig för att patienten ska klara av att hantera den 
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situation hen befinner sig i (i Kristoffersen, 2006). Således kan adekvat information leda till 

förbättring för både parter.  

Kommunikation 

Kommunikation utgör en stor del i omvårdnaden, och Kristoffersen (2006) beskriver att 

Travelbee anser att kommunikation är en förutsättning för att skapa en mellanmänsklig 

relation. Kommunikation handlar i grunden om att förmedla information. Beroende på vilken 

typ av information som ska förmedlas kommer kommunikationen att anpassas efter 

situationen, något som Wiman och medarbetare (2007) lyfter. Patienter möts av olika typer av 

kommunikation, anpassade efter både patientens fysiska och psykiska tillstånd. Dessa olika 

typer av kommunikation upplevdes främst som positivt, och fick patienterna att känna sig 

lättade samtidigt som förtroendet för personalen ökade. Det styrker antagandet om att 

kommunikation måste kunna anpassas. Det finns dock många kommunikationsbarriärer som 

kan försvåra förmedlandet av information, eller åtminstone förmedlandet av korrekt 

information. Det kan till exempel vara språkbarriärer, kunskapsbarriärer eller 

erfarenhetsbarriärer för att nämna några. Språkbarriärer är något som särskilt har skildrats i 

media under senaste tiden i takt med en ökad invandring i Sverige. I slutet av 2016 uppgick 

antalet invånare i Sverige som var utlandsfödda till 1,7 miljoner av cirka 10 miljoner totalt 

(17 %). Det går att jämföra med år 2005 då antalet utlandsfödda var 1 miljon av 9 miljoner 

totalt (11,1 %) (Statistiska Centralbyrån, 2017). Det har alltså skett en betydande procentuell 

ökning av utlandsfödda, vilket teoretiskt sett också bidrar till ökade språkbarriärer. Det är inte 

ovanligt att vårdpersonal möter människor som befinner sig i en kris, där ett besked kan 

vända livet upp och ner. Därför är det av stor vikt att som vårdpersonal ha kunskap om och 

utbildning i kommunikationstekniker, samtidigt som de bör ha förståelse för vikten av vad 

god kommunikation innebär och hur man effektivt når fram till någon som inte talar samma 

språk som en själv.  

 

God kommunikation och effekten av sådan belystes i en del artiklar. Olofsson och 

medarbetare (2012) förklarar kommunikationen på ett grundläggande plan. Sjuksköterskan 

såg vikten i att presentera sig, något som är essentiellt för att skapa den mellanmänskliga 

relationen som nämns i Kristoffersen (2006). Sjuksköterskan höll kommunikationen 

personlig, visade intresse och ingav ett lugn, vilket beskrivs som uppskattat (Olofsson et al. 

2012). Motsatsen exemplifieras av Zani och medarbetare (2014) och Johnson och 
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medarbetare (2009) som belyser avsaknaden av något så grundläggande som att introducera 

sig själv, vilket upplevs som negativt. Således syns en tydlig skillnad på vad som kan vara rätt 

och fel. Frågan som bör ställas är varför vårdpersonalen i Zani och medarbetare (2014) och 

Johnson och medarbetare (2009) inte ens tog sig tiden att introducera sig. En sådan sak tar 

omöjligtvis mer än några sekunder att utföra, ändå försummades eller rentav glömdes 

handlingen bort, vilket resulterade i en negativ upplevelse. Andra studier betonar att 

vårdpersonalen vågade ställa frågor och lyssna på patienterna, och på så sätt bjuda in till en 

dialog (Frank et al., 2009; Jangland et al., 2016). Frank och medarbetare (2009) lyfter 

samtidigt motsatsen; patienter blev inte hörda. Det är av intresse då det visar både positiva 

och negativa upplevelser av att bli hörd inom en enda akutmottagning. Wiman och 

medarbetare (2007) lyfter även en negativ aspekt där patienter nedprioriterades och 

följaktligen åsidosattes. Det går att resonera kring vad orsaken för dessa brister är. Tidsbrist 

skulle kunna vara bidragande, likväl som att olika personal förhåller sig olika till vikten av 

kommunikation. Vid det senare exemplet skulle utbildning inom kommunikation, eller 

åtminstone repetition av innebörden av god kommunikation vara relevant. Det är för att 

säkerställa att all vårdpersonal förhåller sig lika till området, och därmed bidrar till en ökad 

jämlik vård. Att skapa en dialog mellan olika parter är ett utmärkt, om inte absolut 

nödvändigt, sätt att uppnå en fullgod kommunikation. Socialstyrelsen (2015) instämmer och 

menar att en dialog är lämpligast för att patienten ska vara delaktig och därmed aktivt kunna 

medverka i sin vård. Alla upplevelser, negativa som positiva, är värda att höras, ta åt och lära 

sig av.  

Psykofysiska behov 

Varje människa är onekligen unik, men på något plan kan det antas att de flesta har snarlika 

förväntningar på hur de vill bli bemötta av sina medmänniskor; med respekt, värdighet och 

utan att bli förminskad. Bland annat Olthuis och medarbetare (2014) lyfter frågan och skildrar 

patienters behov av att bli bemötta med respekt och värdighet. Andra artiklar menar på att 

behovet handlar om uppmärksamhet och att bli sedd (Möller et al., 2010; Coughlan & Corry, 

2007). Således har människan en förväntan att bli sedd som en person vars existens är 

betydelsefull eller att rent av bli som en jämlike. De skildringar av att bli sedd som en 

medmänniska tydliggörs bland annat i Schultz och medarbetare (2014) där en patient 

uttrycker tacksamhet för god smärtlindring. Olofsson och medarbetare (2012) lyfter att 

patienterna upplevde att sjuksköterskan övervägde all oro och alla förfrågningar, något som 
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inte nämns i övriga artiklar. Det kan diskuteras huruvida det var ett så sällan förekommande 

fenomen att vårdpersonalen såg patienterna som medmänniskor, eller om ämnet helt enkelt 

inte hade tillräckligt med fokus i de övriga artiklarna. En intressant aspekt från patienterna är 

att skuldkänslor uppstod när de fick den hjälp de förväntade sig (Johnson et al., 2009; 

Coughlan & Corry, 2007). Det fanns alltså ett osjälviskt behov som yttrade sig när det 

själviska behovet mättades. Det uppstod alltså en realisation att det fanns medmänniskor som 

också behövde hjälp, vilket kan ha möjliggjort för patienterna att ha överseende med den 

initialt upplevda bristande uppmärksamheten som beskrivs i resultatet.  

 

Det kan vara värt att tillägga att negativa upplevelser belyses i större mån än positiva. Positiva 

upplevelser tyder på att förväntningar möts och att omhändertagandet fortlöper utan hinder 

vilket sällan resulterar i att ett förbättringsarbete är nödvändigt. Negativa upplevelser, å andra 

sidan, är något som sitter kvar hos patienten. Förväntningar möts inte, problem uppstår och 

missnöjet ökar. Det är något patienter gärna lyfter fram, vilket medför att önskemål om 

förbättringar kommer fram. Ett magert utbud av positiva upplevelser behöver således inte per 

automatik vara representativt för den faktiska upplevelsen. 

 

De negativa upplevelserna ska däremot inte förminskas, då dessa är av vikt för framtida 

förbättringsarbeten. Ett av de identifierade huvudproblemen var bristande uppmärksamhet 

relaterat till både psykisk och fysisk problematik. Elmqvist och medarbetare (2011) lyfte att 

den bristande uppmärksamheten från personalen var problematisk, och patienterna fick 

önskvärd uppmärksamhet först när de själva tog initiativet till den. Det är motsatsen till 

patienternas förväntningar; att komma till en akutmottagning med en förberedd personal som 

fokuserar helhjärtat på patienten (Elmqvist et al., 2011; Möller et al., 2010; Schultz et al., 

2014). Istället kunde de mötas av neglekt, nedprioriteringar eller ointresse. 

 

Vidare beskriver ett flertal studier problematiken med bristande uppmärksamhet, sett till 

fysiska behov. Främst handlar det om behovet av ökad smärtskattning och smärtlindring 

(Johnson et al., 2009; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012; Schultz et al., 2014). Alla 

patienter har rätt till adekvat smärtlindring, och det är i de allra flesta situationer en möjlighet 

att uppnå det. Enligt värdegrund för omvårdnad (SSF, 2016) ska sjuksköterskor minska det 

lidande som går att minska samt se till att inte ytterligare lidande uppstår. För att kunna lindra 

patientens lidande måste det först bekräftas, men om uppmärksamheten brister är det inte helt 

otänkbart att patientens lidande inte bekräftas och därför inte kan lindras. Otillräckligt 
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behandlad smärta kan ha ett flertal skadliga effekter på kroppen, både psykiskt och fysisk. Det 

som i författarnas mening är mest framstående för sjuksköterskeprofessionen är minskad 

rörlighet, vilket kan leda till bland annat dekubitus, djupvenstrombos, lungemboli, obstipation 

eller pneumoni. Kontinuerlig, obehandlad smärta aktiverar dessutom HPA-axeln (aktivering 

av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken) och stimulerar frisättningen av ett flertal 

stresshormon, däribland kortisol och vasopressin. Resultatet kan bland annat leda till 

försämrat immunförsvar och därmed ökad risk för infektioner. Sympatikusaktivering kan i sin 

tur leda till negativa kardiovaskulära, gastrointestinala och renala effekter (Almås, Stubberud 

& Grønseth, 2011; Middleton, 2003; Wells, Pasero & McCaffery, 2008). En god 

smärtbehandling är därför diskuterbart den mest framstående faktorn i patientens upplevelse 

av en hög vårdkvalitet. Vidare kan det därför ses som en självklarhet att vårdpersonal bör vara 

väl utbildade i principer för smärtbehandling, likväl som de måste förstå vikten av 

kontinuerlig och korrekt utförd smärtskattning (Akademiska sjukhuset, 2012). Bortsett från 

patientens perspektiv så finns det även anledningar att uppmärksamma och lindra smärta ur 

ett samhällsperspektiv. Långvarig smärta beräknas kosta runt 7,5 miljarder kronor i direkta 

kostnader och runt 80 miljarder kronor i indirekta kostnader (Statens Beredning för medicinsk 

och social Utvärdering [SBU], 2017). Det går att sätta i jämförelse med kostnader för hjärt-

kärlsjukdomar (61,5 miljarder år 2010 (Hjärt-lungfonden, 2012)) och cancer (36 miljader år 

2013 (Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, 2016)).  Det är dels därför av stor vikt att 

redan i ett tidigt skede identifiera och behandla smärta. Därutöver menar författarna att 

förbättringsarbeten kring uppföljning och utvärdering av smärta även efter vårdtiden behövs. 

Relationer 

Jangland och medarbetare (2016) beskriver vikten av att etablera en relation mellan 

vårdpersonal och patient, något som även Travelbee lyfter som viktigt för att kunna hantera 

den situation man befinner sig i som patient (i Kristofferssen, 2006). Att patienterna känner 

sig respekterade samt att de upplever sig inte reduceras till en medicinsk diagnos lyfter Frank 

och medarbetare (2009) som positivt av relationen. Vidare menar Elmqvist och medarbetare 

(2011) att patienterna känner sig trygga om personalen bekräftar dem och ser de som 

människor. Schultz och medarbetare (2014) beskriver hur patienter upplevde en oro över att 

inte få adekvat vård. Samtidigt som Elmqvist och medarbetare (2011) beskriver att somliga 

patienter upplevde det svårt att etablera en god relation med personalen. Enligt Attree (2001) 

är den öppna kommunikationen mellan vårdare och patient en av de viktigaste aspekterna för 
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en god relation mellan de två parterna. Därför kan en möjlig förklaring till att somliga 

patienter inte etablerar en god relation till personalen vara att personalen inte ser patienten 

som en människa, vilket leder till att kommunikationen inte är öppen. Frank och medarbetare 

(2009) beskriver att patienterna ser sig själva som experter på sin egen situation. Om 

kommunikationen inte är öppen är det inte helt orimligt att patienternas expertis på sin egen 

situation inte blir tagen på allvar av personalen. Det kan då spekuleras missgynna relationen 

mellan patienten och personalen. Travelbee menar i Kristoffersen (2006) att patienten 

hanterar lidandet bättre om deras självbestämmande gynnas. Tolkningen författarna gör av det 

är att det inte är osannolikt att patienten upplever relationen med personalen negativ om rollen 

som expert på sin egen situation inte tas på allvar.  

 

En annan aspekt som gynnar relationen är delaktighet. Patienterna kände sig delaktiga först 

när de föreställer sig att personalen anser de vara viktiga (Frank et al. 2009). Kontinuitet var 

också en aspekt som fick patienten att känna sig viktiga (Frank et al. 2009). Dessa aspekter 

gynnar patientens delaktighet i sin egen vård. Dock berättar flera artiklar att patienterna 

upplevde att personalen ansåg deras delaktighet inte vara viktig, att de blev åsidosatta av 

personalen eller att deras historia inte togs på allvar (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009; 

Olthuis et al., 2014). En annan aspekt som gynnar relation är empati, där personalen är 

genuint engagerad i patientens situation, tog sig tid att prata med patienterna och visade 

förståelse för situationen patienten var i (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2009; Olofsson et 

al., 2012; Wiman et al., 2007). En inte helt omöjlig anledning till att patienter känner sig 

åsidosatta, att de upplevde att deras delaktighet inte var viktig eller inte togs på allvar kan 

vara att personalen i sitt bemötande inte var empatiska. Som det tidigare har nämnts har 

personal bemött patienter med arrogans (Olofsson et al. 2012). Det är inte helt orimligt att ett 

arrogant bemötande inte heller är empatiskt. Vilket då skulle leda till att patienten inte känner 

sig delaktig och det skulle kunna leda till en sämre relation mellan vårdpersonal och patient. 

En intressant aspekt att diskutera, är varför personalen upplevs arrogant och oempatisk. 

Personalen är också människor med känslor och humör, således kan förklaringen vara att de 

helt enkelt har en sämre dag, eller är på dåligt humör. Arbetet på akutmottagningen kan 

variera i tempo och belastning och dödsfall är inte ovanligt (Wikström, 2012). I artiklarna 

framgår inte den faktorn, men personalen som upplevs arrogant kanske strax innan förgäves 

har försökt rädda livet på en människa. Även arbetsmiljön sett till belastning och stress kan 

påverka hur personalen bemöter patienter. Som tidigare påpekat är belastningen hög (AIHW, 

2016; Di Somma et al, 2015; Fatovich et al., 2009; Moore et al., 2017; Pines et al., 2011; 
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Socialstyrelsen, 2017) och mindre tid för patienterna (Socialstyrelsen, 2017). Förväntningen 

att hinna se alla patienter och ta sig tid att prata kan vara nästintill omöjlig att förverkliga och 

personalen hinner inte engagera sig fullt ut i alla som önskar uppmärksamhet. Således är det 

inte orimligt att man uppfattas arrogant eller oempatisk. Däremot är upplevelsen är alltid 

subjektiv och rätten till upplevelsen ägs av individen själv (Bäärnhielm, 2009). Därför kan det 

vara så att personalen faktiskt är empatisk och hövlig, men att patienterna inte upplever dem 

så. Som tidigare diskuterat i psykofysiska behov stannar negativa upplevelser kvar hos 

patienten och det är ofta det som lyfts fram vid undersökningar. Patienter befinner sig i en ny 

situation, i en miljö som är helt ny och skrämmande för dem. För personalen är det en vanlig 

dag, i en miljö som är välbekant (Almerud, 2014). Det går att anta att det kan vara ett problem 

som leder till negativa upplevelser i bemötandet. Att personalen uppfattas som nonchalerande 

inför patienters problem eftersom de inte förstår att individen lider av detta, för den kanske 

det är något som sker varje dag. Ett sätt att öka förståelsen och minska risken för negativa 

upplevelser kan vara mer information från personalen. Att personalen förklarar för 

patienterna, så att de förhoppningsvis kan justera sina förväntningar och därmed inte vara 

missnöjda.  

Uppförande 

Uppförande utgör en stor del av bemötandet. Det påverkar kommunikationen, hur känslor 

förmedlas och styr i grund och botten hur patienten faktiskt uppfattar hela bemötandet. För 

vårdpersonal som kan omges av personer i särskilt utsatta situationer är det av extra stor vikt 

att tänka på sitt uppförande. Vad utstrålar jag för känslor? Hur vill jag att medmänniskor ska 

uppfatta mig? Hur kan jag uppnå det? Som vårdpersonal, eller bara människa överlag, är 

dessa frågor viktiga att ställa sig själv ibland. Enligt ICN:s etika kod är det sjuksköterskans 

ansvar att uppvisa “professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet” (SSF, 2014). Olika situationer kräver otvivelaktigt olika 

uppförande, likaså att olika patienter förväntar sig olika uppföranden från vårdpersonalen. Det 

medför absolut svårigheter för vårdpersonalen att bemöta de olika förväntningar patienter har 

och samtidigt anpassa sig och förhålla sig till det etiska ansvar som föreligger (SSF, 2014). En 

artikel från Iran lyfter att tillfredsställelsen med sjukvården minskar ju högre socioekonomisk 

status patienterna har (Maharlouei, Akbari, Akbari & Lankarani, 2017). Det skulle kunna tyda 

på att patienter med en högre socioekonomisk status har högre förväntningar på vården 

jämfört med patienter med en låg socioekonomisk status, och det blir därför svårare för 
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vårdpersonalen att bemöta dem. Det exemplifierar också hur vårdpersonalen måste kunna 

anpassa sig efter varje individs förväntningar, och att ett förhållningssätt oftast inte räcker. 

Olofsson och medarbetare (2012) exemplifierar det och beskriver att patienter upplevde att 

personalen i vissa fall uppförde sig likgiltigt, arrogant och nonchalant. Det framförs också hur 

personalen upplevdes som respektlös, nedvärderande och överlägsna, eller rentav saknade 

ansvarstagande (Coughlin & Corry, 2007; Cypress, 2014; Frank et al., 2009; Möller et al., 

2010). Ett sådant uppförande är inte gynnsamt på något plan, utan hämmar snarare relationer 

och kommunikationen mellan personal och patient samtidigt som det troligtvis upplevas som 

ett stressmoment och bidra till oro hos patienterna. Det är av stor vikt att dessa beteenden lyfts 

för att det ska finnas en möjlighet att lösa problemen. I en idealvärld skulle ett sådant 

beteende konfronteras på plats för att ge personalen en chans att reflektera, och därmed 

förhoppningsvis göra en förändring. Problemet om bristande uppförande i relation till 

förväntningar antas kunna vara gynnsamt att lyfta på arbetsplatserna för att göra personalen 

medvetna och eftertänksamma. 

 

Det lyftes också en stor del med positiva upplevelser av personalens bemötande. Ett flertal 

artiklar betonade att sjuksköterskorna upplevdes som vänliga och professionella (Cypress, 

2014; Frank et al., 2009; Jangland et al., 2016; Johnson et al., 2009; Möller et al., 2010; 

Wiman et al., 2007). I kontrast till ett negativt uppförande, ingav ett positivt uppförande en 

känsla av trygghet (Jangland et al., 2016; Johnson et al., 2009; Olofsson et al., 2012). Det kan 

även antas att ett positivt uppförande gynnar relationer och dämpar stress och oro samtidigt 

som det bidrar till att helhetsbilden av vården blir mer positiv. Precis som att det är viktigt att 

lyfta det negativa uppförande, är det en god idé att visa vad som fungerar i praktiken. 

Metoddiskussion 

Artiklarna som inkluderades i arbetet hämtades från databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Cinahl är en databas särskilt inriktad på forskning rörande omvårdnad och hälso- 

och sjukvård vilket överrensstämmer med det här arbetets forskningsområde (EBSCO, i.dB). 

Willman och medarbetare (2012) uttrycker att PubMed är en omfattande databas med 

referenser inom medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård, varför den användes för 

litteratursökningarna i detta arbete. PsycINFO är världens största databas med vetenskaplig 

litteratur rörande beteendevetenskap. PsycINFO har litteratur med relevans inom nära 

besläktade områden, till exempel omvårdnad, vilket passar det här arbetets syfte varför den 
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också användes i litteratursökningen (EBSCO, i.dC). Författarna använde sig enbart av 

MeSH-termer som sökord. MeSH-termer är ett konsekvent sätt att hämta information, då en 

MeSH-term kan omfatta flera terminologier för samma begrepp (Polit & Beck, 2008). 

 

Tanken var från början att exkludera artiklar äldre än 2012, men kriteriet ändrades då utbudet 

var för magert. Det ändrades till att istället exkludera artiklar äldre än 2007 för att forskningen 

inte skulle vara mager men ändå relevant idag. Personer under 18 år exkluderades med 

motiveringen att barn under 18 i många fall kan tänkas representeras av en målsman. Studien 

önskade studera patientens upplevelse i första hand och genom så få mellanhänder möjligt. 

Syftet att studera upplevelser var också motiveringen till varför enbart kvalitativa studier 

inkluderades. 

 

Samtliga artiklar kvalitetgranskades med hjälp av en granskningsmallen som inhämtades från 

Att göra systematiska litteraturstudier av Forsberg och Wengström (2016). Mallen är 

anpassad för att värdera kvalitativa artiklar totala kvalitet, varför den valdes till studien. Vissa 

modifieringar gjordes av mallen för att den bättre skulle passa den här studien. De 

förändringar som gjordes var att ändra frågan om både inklusions- och exklusionskriterier 

fanns till att fråga efter antingen inklusions- eller exklusionskriterier. Vidare togs 

resultatbeskrivningen bort då författarna gjorde en separat sammanfattning samt att tabell 2 

redovisar huvudresultatet för varje artikel. Som tidigare nämnt skapade även författarna ett 

system för att poängsätta och gradera kvaliteten på varje artikel.  

Styrkor och svagheter  

En styrka med denna litteraturstudie är att det genomfördes ett stort antal datasökningar, 

vilket minskar risken för att artiklar skulle ha missats. En annan styrka var att artiklar 

inkluderades från hela världen och områden med olika socioekonomisk situation. Det ger ett 

bredare perspektiv på hur patienters upplevelser ser ut, samtidigt som det går att se en skillnad 

i förväntningar från olika hälso- och sjukvårdssystem.  

 

En svaghet som författarna upptäckte under analysen var att inte alla artiklar förklarade alla 

begrepp som de använder. Det ledde till att författarna var tvungna att slå upp ord för att 

kunna förstå artikelns innehåll. Risken med det är att den tolkning som författarna slår upp 
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inte nödvändigtvis speglar det som artikelns författare önskade förmedla. Vidare inkluderades 

enbart kvalitativa artiklar, vilket medför att resultatet inte blev generaliserbart.  

 

Vid genomförandet av granskningsmallarna ansåg författarna att risken för bias alltid 

föreligger, oavsett om artikeln diskuterar risken för bias eller inte. Enligt Polit och Beck 

(2008) är bias nästintill omöjligt att utesluta till fullo. Det var anledningen till att det i 

samtliga granskningsmallar genomförda har fyllts i att risken för bias finns. Författarna 

identifierade allt från låga deltagarantal till brister i tillvägagångssättet under intervjuerna som 

risker för bias.  

Forskningsetiska överväganden  

Det är viktigt att göra ett etiskt övervägande vid urval och granskning av resultat. Artiklarna 

som inkluderades var granskade av en etisk kommitté eller hade noggranna etiska 

överväganden, vilket framgick i varje enskild artikel. Dessutom var det viktigt att redovisa allt 

resultat i utvalda artiklar, utan att medvetet välja bort eller förvränga resultat. Det är högst 

viktigt att undvika plagiat, förfalskning och fabricering av resultat (Codex, 2017; Medicinska 

Forskningsrådet, 2000), varför detta forskningsetiska förhållningssätt låg som grund för 

litteraturstudien. 

Behov av vidare forskning inom området 

Det här arbetet bidrar med att förklara hur patienter upplever bemötandet på 

akutmottagningen. Det förklarar däremot inte vilka specifika metoder i bemötandet som är 

framgångsrika och leder till tillfredsställelse. Författarna menar det finns ett behov att 

utvärdera vilka metoder kring bemötande som används på akutmottagningen och hur de 

fungerar.  Det bör göras för att ta reda på vilka metoder som faktiskt fungerar och därmed 

stärka evidensen kring dem, vilket är en nödvändighet för att kunna implementera dem i 

vården.  

Slutsats 

I litteraturstudien framkommer att patienter på akutmottagningar har en förväntan att bli sedda 

med respekt, värdighet och medmänsklighet samt att de blir tagna på allvar. De vill etablera 

en relation med personal, som finns där på en personlig nivå, som lyssnar och är genuint 

engagerad i patientens situation. Upplevelsen i praktiken är däremot i många fall annorlunda. 
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Många patienter beskriver en brist på information och en avsaknad av adekvat smärtlindring. 

Vidare belyses upplevelsen att personal nonchalerar patienters önskan om uppmärksamhet 

och bemöter dem med arrogans, samt att de inte tar patienters egna berättelser på allvar. Även 

positiva upplevelser framkom men inte i samma utsträckning som de negativa, vilket tyder på 

att det fungerar bra, men ett behov av förbättringar föreligger.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Checklista för kvalitativa artiklar 
A. Syftet med studien? 

• Vilken kvalitativ metod har använts? 

• Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja⬜ Nej⬜ 

B. Undersökningsgrupp 

• Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskriva? (Inklusions- och 

exklusionskriterier sks vara beskriva).  

Ja⬜ Nej⬜ 

• Var genomfördes undersökningen? 

• Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Vilken urvalsmetod används? 

⬜Strategiskt urval 

⬜Snöbollsurval 

⬜Teoretiskt urval 

⬜Ej angivet 

• Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

• Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja⬜ Nej⬜ 

C.  Metod för datainsamling 

• Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilken sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
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Ja⬜ Nej⬜ 

• Ange datainsamlingsmetod: 

⬜ostrukturerade intervjuer 

⬜halvstrukturerade intervjuer 

⬜fokusgrupper 

⬜observationer 

⬜video-/bandinspelning 

⬜skrivna texter eller teckningar 

• Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja⬜ Nej⬜ 

D. Dataanalys 

• Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

⬜teman är utecklade som begrepp 

⬜det finns episodiskt presenterade citat 

⬜de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

⬜svaren är kodade 

• Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Är resultaten trovärdiga? (källor bör anges). 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
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Ja⬜ Nej⬜ 

• Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

originalcitat eller summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja⬜ Nej⬜ 

E. Utvärdering 

• Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Har resultaten klinisk relevans? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Finns risk för bias? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Vilken slutsats drar författaren? 

• Håller du med om slutsatserna? 

Ja⬜ Nej⬜ 

• Om nej, varförinte? 

• Ska artikeln inkluderas? 

Ja⬜ Nej⬜ 

 

 


