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Sammanfattning   
Att vara patient på en akutmottagning kan innebära långa väntetider samt många möten 
med olika professioner. På svenska akutmottagningar är det en sjuksköterska som 
bedömer patienten vid ankomsten. Patienten har vid det första mötet förväntningar på  
sin kommande vård. Sjuksköterskans bemötande blir därför viktigt då patienten bildar 
sig en uppfattning som kommer att ligga till grund för hela vårdvistelsen. Det är därför 
av betydelse att det första mötet med vården blir så bra som möjligt. Trots detta ökar 
patientklagomålen inom den svenska akutsjukvården. Syftet med denna studien är att 
belysa patienters upplevelser av möten med sjuksköterskor på akutmottagningar. 
Uppsatsen är en litteraturöversikt som har sin grund i kvantitativa samt kvalitativa 
artiklar. Tretton artiklar valdes ut till resultatet. Dessa artiklar analyserades och 
sammanställdes. Resultatet presenteras med hjälp av sex teman. Dessa teman är, att bli 
sedd som person, att känna sig bortprioriterad, att bli lyssnad på, att erhålla tillräckligt 
med tid, att erhålla information samt sjuksköterskans yrkesskicklighet. I diskussionen 
diskuteras resultatet framförallt utifrån patienters upplevelser av att känna sig sedda. De 
vårdvetenskapliga begreppen vårdrelation, vårdande samtal, livslidande, 
sjukdomslidande samt vårdlidande lyfts fram. Studiens resultat styrks även i 
diskussionen med hjälp av primärkällor samt fyra vårdvetenskapliga artiklar.  

 

 

Nyckelord: Vårdmöten, patientupplevelser, bemötande, information, kommunikation, 
uppgiftscentrerad vård, akutmottagningar, sjuksköterska- patient relation. 
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INLEDNING 
Då akutmottagningar ofta är sjukhusets ansikte utåt är det av stor vikt att dessa bedriver 
en god medicinsk och omvårdnadscentrerad vård för sina vårdtagare under en begränsad 
tid (Nyström 2003, s. 11). Personer som söker till akutmottagningen uppfattar ofta sina 
problem som allvarliga och ibland även som livshotande. Det är då av stor vikt att den 
drabbade personen vid det första mötet med svensk akutsjukvård bemöts på ett bra och 
respektfullt sätt av den mottagande sjuksköterskan. 

Upplever vårdtagaren ett dåligt första möte i vården kan detta bidra till påföljder för 
dennes kommande vård. Dessa påföljder behöver inte uppkomma direkt utan kan visa 
sig i ett senare skede under sjukhusvistelsen eller sjukdomsförloppet. Ett dåligt första 
möte kan hos patienten yttra sig som olika typer av missnöje, en minskad följsamhet till  
ordinationer och behandlingar, bidra till en ökad sjukvårdskonsumtion, ett bristande 
förtroende för vårdgivare och i värsta fall kan det framkalla en ytterligare ohälsa för 
patienten (Meldrum 2005, ss. 191-195). Det är sjuksköterskornas ansvar att under 
vårdtagarens vistelse på akutmottagningen skapa en god vårdrelation samt bidra med ett 
bra bemötande. Sjuksköterskorna bör alltid ha ett gott bemötande, möta alla vårdtagare 
men värdighet och respekt trots att detta kan vara en svår uppgift har det en stor 
betydelse för att kommande vård skall fungera på ett optimalt sätt. Därför har författaren 
till denna litteraturstudie valt att undersöka patienters upplevelser av möten med 
sjuksköterskor när de söker till akutmottagningar. 

 
BAKGRUND 

Att vara patient på en akutmottagning. 
Patienter som uppsöker akutmottagningen är eller anser sig vara i behov av 
akutsjukvård (Åkerström 1997, s. 507). Den vårdsökande som inte kräver ett direkt 
omhändertagande blir hänvisade till att sitta ner i väntrummet och vänta på sin tur. I 
Sverige är det en sjuksköterska som bedömer patienten vid ankomst till 
akutmottagningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010, s. 144). Där är 
det sjuksköterskans ansvar att prioritera och fördela patienterna inom 
akutmottagningens verksamhet. Vid det första mötet får då patienten träffa en 
sjuksköterska som genomför den första medicinska bedömningen, här tar även 
sjuksköterskan nödvändiga prover och kontroller för att kunna prioritera patienten på ett 
korrekt sätt. Detta kan vara en komplex uppgift då alla patienter som söker vård 
upplever sina symtom olika beroende på deras tidigare erfarenheter. Det finns då 
hjälpmedel för sjuksköterskan i form av olika kriterier. Dessa kriterier fungerar som ett 
beslutsstöd för att sjuksköterskan skall kunna bedöma och prioritera patienter på lika 
villkor (SBU 2010, s. 43). När den första bedömningen av patienten avslutats ombeds 
patienten att sitta ner i väntrummet för att invänta läkarundersökningen (Nyström 2003, 
ss. 137-138). 

 
Patientens förväntningar med vistelsen på akutmottagningar. 
Alla personer som söker akutsjukvård har olika tankar, funderingar och förväntningar på 
den kommande vården (Johansson, Oléni & Fridlund 2002, s. 339). Watt, Wertzler och 
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Brannan (2005, ss. 14-15) visar i sin studie vilka förväntningar patienter har på 
vårdpersonalen. Vid det första mötet vill patienten att vårdpersonalen skall behandla 
dem som individer, lyssna på deras oro samt skapa ett lugn i situationen. Patienterna 
förväntar sig även att under vårdvistelsen bli uppdaterad om den kommande väntetiden, 
få förklaringar till varför vissa förseningar uppstår, att vårdpersonalen ger dem 
information om vad till exempel blodproverna säger samt att få en uppföljning på en 
eventuell given behandling. Johansson, Oléni och Fridlund (2002, s. 339) belyser i sin 
studie att patienterna under hela vistelsen förväntar sig att erhålla en vård som är 
individanpassad, att sjuksköterskan skall följa vårdtagaren, fungera som en rådgivare 
samt att denne skall utföra en god omvårdnad för patienten. 

De båda studierna trycker även på att det är sjuksköterskans skyldighet att ge patienten 
kontinuerlig information under vårdvistelsen, denne skall kommunicera med patienten 
samt bjuda in till ett vårdande samtal. Genom det vårdande samtalet kan en dialog föras 
om patientens ohälsotillstånd och kommande vård. Detta kommer i sin tur leda till att 
patienten får en möjlighet att bli delaktig i sin egen vårdsituation, att patienterna känner 
en ökad trygghet och det kommer öka patienttillfredsställelsen (Johansson, Oléni & 
Fridlund 2002, ss. 338-339; Watt, Wertzler & Brannan 2005, ss. 14-15). 

Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004, s. 162) belyser att då det blir allt 
mindre vårdpersonal och en större press på att effektivisera vården blir det svårare att 
erhålla en god vård. De menar att patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen håller 
på att sättas ur spel då omvårdnaden på akutmottagningar hotas av att vården hela tiden 
skall effektivisera samtidigt som bemanningen skärs ner.  

Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen upplever att tiden för att vårda hela 
patienten har försvunnit och att det då måste prioritera att vårda den mest akuta 
sjukdomen alternativt skadan först (Nyström 2003, s. 138). Patienter vårdas utifrån sina 
åkommor och inte som individer i många fall blir patienters behov av att få information 
och kommunikation åsidosatt (Nairn et al. 2004, s. 162). 

 
Ett ökat missnöje med svensk akutsjukvård. 
I Sverige rapporterar ofta massmedia om brister och hur patientens missnöje med 
vården ökar. Det centrala problem som ses mer frekvent än andra i dessa rapporter 
handlar om att patienter har fått ett otillfredsställande bemötande samt att vården inte 
bidrar med en tillräcklig patienttillfredsställelse (Nyström 2003, s. 11). Enligt 
patientnämndens årsrapport 2013 har det skett en ökning av patientklagomål främst 
inom akutsjukvården. Det klagomål som har ökat mest i frekvens gäller bristande 
kommunikation, bristande omvårdnad samt för långa väntetider. Patienterna upplever i 
högre grad att vårdpersonalen brister i sitt bemötande och i kommunikationen under 
vårdtiden. Det upplever även att det erhåller för lite information, att denna inte ges på 
rätt sätt samt ett ökat missnöje över den långa väntetiden (Patientnämnden 2013, ss. 6 -
13). Nyström (2003, s. 138) belyser att då väntan på akutmottagningen oftast sker i 
ensamhet är det vanligt att många tankar och funderingar väcks, oron förstärks och 
missnöjet ökar.  
Socialstyrelsen har gjort en undersökning som visar att väntetiden på 
akutmottagningarna runt om i Sverige har ökat markant från 2010- 2013. Detta beror på 
att det har blivit en försämrad bemanning inom hälso- och sjukvården samt att det 
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tillkommit en ökad tillströmning av icke akuta patienter till akutmottagningen 
(Socialstyrelsen 2013, s.14, 19, 27). Åkerström (1997 s. 507) belyser att det inte bara är 
väntetiden som bidrar till ett ökat missnöje hos patienten. Åkerström menar att 
missnöjet även kan växa fram utifrån den situation och ohälsa patienten upplever.  

 
Det första mötet. 
Som sjuksköterska spelar kommunikation och möten en central roll i det dagliga arbetet 
(Watt, Wertzler & Brannan 2005, ss. 14-15). Det handlar om att genom kommunikation 
möta patienten, ta del av dennes livsvärld för att bättre kunna förstå och ta del av 
patientens upplevelser, tankar och funderingar kring sin sjukdom, ohälsa eller skada 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 194 -195). Att ha en bra kommunikation, lyssna till 
patientens upplevelse och ha ett gott bemötande bidrar till att patienter känner sig 
uppmärksammade och på så sätt ökar patienttillfredsställelsen (Göransson, Eldh & 
Jansson 2008, s. 37).  

Det första mötet en person upplever vid sitt akutbesök är när denne bedöms av en 
sjuksköterska. Sjuksköterskan lyssnar då till patientens sjukdomshistoria och gör en 
första bedömning av dennes ohälsa eller skada (SBU 2010, s. 144). Det är vid detta 
tillfälle som patienten för första gången berättar för sjuksköterskan om hur denne 
upplever och förhåller sig till sitt ohälsotillstånd (Nyström 2003, s. 137). Patienten 
befinner sig då i en mycket utsatt situation. Det krävs därför inte mycket för att det 
första mötet skall skapa en  frustration hos patienten. Oftast räcker det med en 
upplevelse av ett dåligt bemötande eller att sjuksköterskan inte tog patientens problem 
på allvar (Göransson, Eldh & Jansson 2008, s. 37). Har sjuksköterskan vid det första 
mötet ett bra bemötande, tar patientens upplevelser på allvar, lyssnar samt bekräftar 
dennes oro över sin ohälsa känner sig patienten uppmärksammad, ett ökat lidande 
förhindras samt en vårdrelation skapas (Göransson, Eldh & Jansson 2008, s. 37).  

Eriksson (2000, ss. 55-56) beskriver att en god vårdrelation och en ökad trygghet skapas 
först då sjuksköterskan ser patienten och tar dennes oro, tankar och funderingar kring 
sin ohälsa på allvar. Wiklund (2003, s. 155) beskriver även detta men menar att genom 
vårdrelationen känner sig patienten sedd och får en ökad delaktighet i sin egen vård. 

 
Vårdrelation och vårdande samtal 
Eriksson (2000, s. 18) belyser att vårdrelationen är grunden för patientens vård samt 
lärande. Det är i vårdrelationen som vårdande samtal kan ske och detta kan bidra till att 
främja patientens hälsa. På så sätt hänger vårdrelationen och det vårdande samtalet ihop. 
Eriksson (2000, s. 41) menar även att dessa två områden är viktiga för vården, då det är 
till för att minska patientens lidande samt att hjälpa patienten till att uppleva hälsa. 
Vårdrelation är den relationen som skapas mellan en vårdare och patient. Denna 
relation har stor betydelse för patientens vård samt är avgörande om dennes upplevelse 
av vården blir positiv eller negativ. En vårdrelation skapas för att patienten skall känna 
sig trygg, sedd och delaktig i sin vård och den skall ständigt värna om patientens 
värdighet (Wiklund 2003, s. 155). 

Vid en god vårdrelation kan patienten tillsammans med vårdaren skapa ett vårdande 
samtal. Det vårdande samtalet kan bidra till att patienten växer i sitt sjukdomstillstånd 
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eller skada, detta kan då leda till ett minskat lidande samt en ökad känsla av hälsa hos 
den drabbade personen. Uppstår det istället en dålig vårdrelation kan dock patientens 
lidande öka samt att denne upplever sig tappa kontrollen över situationen (Wiklund 
2003, s. 155, 158). 

En vårdrelation måste skapas i alla möten med patienter. Den kan vara kort som på 
akutmottagningar eller sträcka sig över flera år som t.ex. vid sjukgymnastik efter skada 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). Men det måste tilläggas att en vårdrelation inte 
alltid är det lättaste att skapa. Då denna relation bygger på samspelet mellan patient och 
vårdgivare behöver sjuksköterskan ibland jobba extra hårt och anpassa sig efter 
patienten för att en vårdrelation skall kunna skapas (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200; 
Wiklund 2003, s. 156). Wiklund (2003, s. 156) menar att vårdrelationen handlar om att 
vårdaren och patienten visar respekt och tillit till varandra, Wiklund påpekar även 
vikten av att vårdaren bemöter patienten på ett värdigt sätt samt ger denne tillräckligt 
med uppmärksamhet under vårdtiden. 

För att en vårdrelation skall bli möjlig är det av stor betydelse att sjuksköterskan i mötet 
med patienten har ett gott bemötande, visar respekt och lyssnar på dennes upplevelser. 
Men en vårdrelation skapas inte i alla möten. Vårdrelationen kan endast skapas om 
patienten tillåter det. Det krävs att patienten känner att denne kan förlita sig på 
sjuksköterskan, upplever en trygghet samt känner ett förtroende för att vårdrelationen 
skall uppstå mellan de båda parterna (Wiklund 2003, ss. 157-158, 160-161). 
Det vårdande samtalet är en stor del inom akutsjukvården och det är vårdarens ansvar 
att skapa detta. Det vårdande samtalet handlar om när vårdpersonalen och patienten 
talar med varandra för att förebygga eller lindra patientens lidande. Men för att ett 
vårdande samtal skall kunna äga rum krävs det att vårdaren och vårdtagaren har skapat 
en god vårdrelation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200 - 202). 

Likt vårdrelationen bygger det vårdande samtalet på att vårdaren bjuder in patienten till 
ett samtal. Skulle patienten inte vilja samtala eller att det av någon anledning inte skulle 
gå då patienten inte är kommunicerbar på grund av olycksfall, medvetslöshet eller 
sjukdom kan det vårdande samtalet inte skapas. Sjuksköterskan får då försöka nå fram 
till patienten på annat sätt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Inom akutsjukvården 
kan det vårdande samtalet handla om att sjuksköterskan tar sig tid till patienten och i 
lugn och ro till exempel svara på patientens frågor eller informerar patienten om vad 
som händer med denne (Johansson, Oléni & Fridlund 2002,  s. 340). 

Grundförutsättningarna till att ett vårdande samtal skall kunna äga rum är således att 
patienten och vårdaren har skapat en god vårdrelation, vårdaren tar sig tid och bjuder in 
patienten till ett samtal samt att samtalet styrs av patientens upplevelser och behov. 
Detta för att kunna hjälpa patienten till ett lindrat lidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
200). 

Det vårdande samtalet kan även hjälpa vårdaren. Då vårdaren genom det vårdande 
samtalet kan ta sig an patientens önskningar och livsvärld, kan det i ett senare skede 
hjälpa vårdaren att fatta beslut åt patienten utifrån dennes önskningar (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 200). För att detta skall kunna ske krävs det att vårdaren går in i det 
vårdande samtalet med ett öppet sinne, att vårdaren har en följsamhet för patientens 
livsvärld, respekterar dennes självbestämmande samt lyssnar på patientens önskningar 
och frågor såväl uttalade som outtalade. Genom att svara på patientens frågor hjälper 
vårdaren patienten till att lindra dennes lidande. Vårdrelationen kommer att stärkas och 
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patienten kommer känna sig tryggare i sin situation (Johansson, Oléni & Fridlund 2002, 
s. 340; Dahlberg & Segesten 2010, s. 202). 

Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 
Lidandet är något som alla människor känner någon gång under sitt liv och uppstår 
oftast då en person utsätts för en situation som kan upplevas som obehaglig, 
skrämmande eller okontrollerbar. Ett lidande kan även framkallas då patienten upplever 
ett hot alternativt en kränkning mot sin integritet, upplever ett dåligt bemötande eller 
känner sig utesluten från sin egen vård (Dahlberg 2002, ss. 5-7). Hur ett lidande upplevs 
beror på den drabbade personen, lidandet är något som är individuellt och uppfattas på 
olika sätt (Eriksson 1994, s. 13). Wiklund (2003, s. 102) menar att då patienter upplever 
ett lidande har patienten svårt att känna ett välbefinnande i situationen. För att kunna 
hjälpa patienten till ett lindrat lidande är det viktigt att förstå lidandets ursprung. Därför 
delas begreppet lidande upp i olika kategorier som utgår från lidandets uppkomst. Enligt 
Eriksson (1994, ss. 11-12) kan lidandet förstås som en kamp mellan det onda och det 
goda, mellan liv och död. Lidandet och lusten är det vårt liv kretsar runt och utan dessa 
känslor skulle livet vara tomt. Lidandet är en kamp för varje människas värdighet, frihet 
och välmående.   
Livslidande är det lidande som är kopplat till det liv människor lever. Ett livslidande 
uppstår då en person drabbas av något oförutsett. Det kan till exempel handla om förlust 
av en nära anhörig, ett trauma, sjukdom eller annan livshändelse. Denna händelse 
skakar om den drabbade människans verklighet och försätter denne i en situation med 
tankar och funderingar kring sitt liv (Eriksson 1994, s. 93). På akutmottagningen kan ett 
livslidande uppstå då en person drabbas av ett tillstånd som upplevs som skrämmande 
och kräver ett snabbt omhändertagande (Eriksson 1994, ss. 93- 94). 
Sjukdomslidande är det lidande som uppstått på grund utav en sjukdom eller 
behandling. Lidandet är då kopplat till den diagnos alternativt det symtom patienten 
upplever eller en typ av behandling som patienten tvingas genomgå. Sjukdomslidandet 
kan även framkalla ett livslidande då patientens liv eller livssituation hotas av den 
drabbade sjukdomen. Det flesta patienter som uppsöker akutmottagningen upplever 
denna typ av lidande. Oftast är anledningen till att personer söker akutsjukvård att 
ohälsan utger ett hot mot dennes livsvärld och skapar ett lidande (Eriksson 1994, ss. 82-
85). 
Vårdlidande är det lidande som kan uppstå utifrån patientens vårdsituation. Vårdlidande 
handlar om att patienten inte erhåller rätt vård, patienten känner sig kränkt, bortglömd 
eller på annat sätt upplever maktlöshet i sin vårdsituation (Eriksson 1994, s. 87). 
Vårdlidande kallas även för det onödiga lidandet och skall absolut inte förekomma inom 
vården (Eriksson 1994, ss. 86-87, 95). Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att 
förebygga och eliminera denna typ av lidande. För att sjuksköterskan skall kunna lindra 
och eliminera vårdlidandet måste patienten känna sig välkommen, respekterad och 
vårdad utifrån sina villkor. Att lindra patientens lidande handlar om att inte kränka 
patientens värdighet, visa respekt, bekräfta patienten, möta patienten på en dennes nivå 
samt att ge den vård patienten behöver (Eriksson 1994, s. 95). Vårdlidandet är det 
lidande som inte skall förekomma men uppstår ändå inom vården och så även på 
akutmottagningarna. Patienter känner sig ibland dåligt bemötta och besvikna på den 
givna vården, ett lidande uppstår och ett vårdlidande har skapats (Eriksson 1994, ss. 92-
93). 
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PROBLEMFORMULERING 
När som helst under dygnet kan en människa bli sjuk och i behov av att uppsöka 
akutsjukvård. På en akutmottagning är det ett stort flöde av patienter och långa 
väntetider till att träffa läkaren. I det första mötet med svensk akutsjukvård träffar alla 
patienter som söker vård en sjuksköterska. Det är viktigt att detta möte blir så bra som 
möjligt då det första mötet sätter sin prägel på den kommande vårdtiden. Det ligger i 
sjuksköterskans profession att arbeta evidensbaserat, möta och kommunicera med 
patienter på ett värdigt sätt, förebygga/lindra lidandet och genomföra en god 
omvårdnadscentrerad vård. 

Trots att det finns ett mål inom sjukvården att ha ett gott bemötande, ökar missnöjet 
med möten, information och väntetider på akutmottagningarna runt om i Sverige. Då 
vården hela tiden skall effektiviseras på akutmottagningar, med mer patienter och 
mindre resurser, kan detta vara en bidragande faktor till att sjuksköterskor måste 
fokusera på patientens åkomma i stället för att se hela patienten. Detta kan då vara en 
bidragande faktor till att patienter inte känner sig sedda. Men då det bara är patienterna 
som kan svara på varför det är missnöjda med vården, blir det därför en central fråga för 
denna litteraturstudie att ta reda på hur patienter upplever möten med sjuksköterskor på 
akutmottagningar. 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av möten med sjuksköterskor på 
akutmottagningar. 

 
METOD 
Inledningsvis startade litteraturstudien med en ostrukturerad sökning i databasen Cinahl 
för att bilda en uppfattning om det fanns tidigare forskning inom det området som 
önskades belysa. Enligt Friberg (2006, s. 30) är den ostrukturerade sökningen mycket 
viktig för att uppmärksamma om problemområdet som önskas undersöka är ett genuint 
problem och om det redan finns befintlig forskning inom området. Med hjälp av en 
ostrukturerad sökning blir det lättare att förstå sitt problemområde samt avgränsar detta, 
om forskningsområdet visar sig vara för stort. Efter den ostrukturerade sökningen 
identifierades ett problemområde och ett syfte utformades. Med hjälp av syftet valdes 
relevanta sökord ut till studien. Vetenskapliga artiklar söktes upp via databaser och blev 
grunden för litteraturstudien och dess resultat. Enligt Friberg (2006, ss. 115-116) är en 
litteraturstudie en studie som skapar en översikt över det aktuella kunskapsläget inom 
det problem eller område som studien önskar belysa. Vilket innebär att befintlig 
forskning inom det önskade området lyfts fram, analyseras och sammanställs till ett nytt 
resultat. 
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Litteratursökningen  
Litteratursökningen av artiklarna har skett via databaserna Cinahl och Pubmed, dessa 
två databaser valdes eftersom dessa har en artikelfokus på vårdvetenskaplig forskning. I 
databaserna genomfördes en egentlig litteratursökning med hjälp av huvudsökorden. 
Emergency care/service, professional patient relations/ nurse patient relation, patient 
satisfaction, psychosocial factors, emergency nursing, communikation samt sökorden 
nursing care, Sweden, caring samt nurse attitude för att begränsa sökresultatet. 
Sökorden användes i olika kombinationer för att få fram artiklarna till studien, se bilaga 
1. 

Inkluderingskriterier för denna litteraturstudie var, att artiklarna skulle vara publicerade 
efter år 1998, publicerade med svensk eller engelsk text. De skulle utgå från en 
akutvårdsenhet och vara inriktade på patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskor 
samt utgå från ett vuxenperspektiv (patienterna skulle vara 18 år och uppåt). Artiklarna 
skulle svara an mot litteraturstudiens syfte samt vara peer reviewed granskade och 
finnas tillgängliga i fulltext.  

Exkluderingskriterier som gjorde att artiklar valdes bort var att artikeln inte svarade an 
till litteraturstudiens syfte. Artiklarna saknade då fokus på patientens möte med 
sjuksköterskan eller fokuserade på patienters möte med läkare, hade sjuksköterskans 
perspektiv i mötet med patienten eller var inriktade på barn och ungdomar under 18år.  

Artiklarna valdes ut för de uppfyllde inkluderingskriterierna. Artikelns abstrakt 
granskades för att se om detta svarade an till studiens syfte. Detta gjordes för att hitta 
artiklar som kunde tillföra en god relevans till litteraturstudiens resultat samt att kunna 
skapa uttrycklig bild över artikelns innehåll. I granskningsskedet valdes artiklar bort då 
dessa inte svarade an till litteraturstudiens syfte. De artiklar som ansågs svara an till 
litteraturstudiens syfte skrevs ut i fulltext, granskades noggrant för att sedan analyseras 
med hjälp av Fribergs analysmetod för litteraturöversikt (Friberg 2006, ss. 119-120). 

Litteratursökningen resulterade i tretton vetenskapliga artiklar som användes till 
litteraturstudiens resultat. Sammanlagt var sex stycken artiklar kvalitativa och sju  
stycken artiklar kvantitativa. Artiklarna hade sitt ursprung från Kanada, Norge, Sverige 
samt USA. En av de utvalda artiklarna hade fokuserat sin forskning både på barn och 
vuxna, men svarade väl an till litteraturstudiens syfte, därför valdes även denna att 
användas i studien. 

 

Dataanalys 
Genom en litteraturöversikt skapas en överblick över kunskapsområdet. Enligt Friberg 
(2006, s. 117) är en litteraturöversikt ett välorganiserat arbetssätt som ger en större 
överblick över det speciella område samt hjälper till att skapa en ny utgångspunkt för 
fortsatt forskning. I analysarbetet användes Fribergs analysmetod för litteraturöversikt 
(Friberg 2006, ss. 119-120). Med hjälp av denna analysmetod kunde både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar granskas med ett tillförlitligt resultat. De artiklarna som valdes 
ut lästes igenom ett flertal gånger, detta för att bidra till en djupare förståelse samt att 
bilda sig en god uppfattning om artiklarnas resultat. Artiklarna jämfördes och ställdes 
mot varandra för att finna likheter, olikheter samt att eventuellt hitta en gemensam 
nämnare som senare skulle bidra till ett resultat i litteraturstudien. Artiklarna 
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sammanställdes även var för sig för att lättare kunna skapa en översikt av deras innehåll, 
se bilaga 2. Artikelsökningarna dokumenterades och redovisas i bilaga 1.  
 
RESULTAT 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av möten med sjuksköterskor på 
akutmottagningar. Studien resulterar i sex teman enligt följande uppställning. 
Tabell 1. Översikt av resultatets teman. 

TEMAN 
Att bli sedd som person. 
Att känna sig bortprioriterad. 
Att bli lyssnad på. 
Att erhålla tillräckligt med tid. 
Att erhålla information. 
Sjuksköterskans yrkesskicklighet. 

 
Att bli sedd som person. 
Att patienten skall bli sedd som person och inte som en sjukdom är en viktig del i mötet 
och lyfts därför fram i flera av artiklarna (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 19; Franzén, 
Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin 2008, s. 735; Muntlin, Gunningberg & Carlsson 
2006, ss. 1052-1053; Nyström, Nydén & Petersson 2003, s. 23; Pytel, Fielden, Meyer & 
Albert 2009, s. 409; Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren 2006, s. 1242). 

Pytel et al. (2009, s. 409) menar att patienter som erfar ett gott bemötande från 
sjuksköterskan under mötet, känner sig mer sedda som personer. Pytel et al. (2009, s. 
409) samt Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 19) menar att patienter upplever ett gott 
bemötande då sjuksköterskan ser dem, låter dem tala och uttrycka sina upplevelser, att 
sjuksköterskan har ett lugnt förhållningssätt vid mötet samt att denne inte lägger någon 
vikt vid patientens sociala status. Enligt Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006, s. 
1050) känner sig patienten först sedd då denne upplever att sjuksköterskan är där för 
dem och att hon tar patientens problem och känslor på allvar. Franzén et al. (2008, s. 
735) upplyser att patienter uppger att sjuksköterskan i mötet med dem skall 
uppmärksamma deras behov samt individanpassa vården. Muntlin, Gunningberg och 
Carlsson (2006, s. 1052) menar att patienter uttrycker en önskan om att sjuksköterskan 
skall identifiera deras enskilda behov. Då sjuksköterskan uppmärksammar patientens 
behov under mötet känner patienten sig sedd, blir delaktig i sin egen vård samt att denne 
känner sig tryggare i sin vårdsituation. 

Patienter upplyser även att de känner sig sedda då vårdpersonalen pratar med dem under 
vårdtiden. När patienten erfar att sjuksköterskan ser denne, ökar tillfredsställelsen, 
patienten känner sig sedd och blir nöjdare med mötet (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 
19; Nyström, Nydén & Petersson 2003, s.23; Sørlie et al. 2006, s. 1242). 
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Att känna sig bortprioriterad. 
Många patienter känner sig bortprioriterade under sitt besök på akutmottagningen. Detta 
bidrar till att patienterna upplever sig osynliga, patienttillfredsställelsen minskar samt att 
missnöjet med vården ökar (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2012, s. 2612; Frank, Asp 
& Dahlberg 2009, s. 19; Franzén et al. 2008, s. 732; Muntlin, Gunningberg & Carlsson 
2006, s. 1050; Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003, s. 767; Nyström, Nydén & 
Petersson 2003, s. 23; Sørlie et al. 2006, s .1244; Wellstood, Wilson & Eyles 2005, ss. 
2368-2369). 

Det händer att patienten i mötet med sjuksköterskan inte känner sig välkommen. 
Patienten bildar sig då en negativ uppfattning och upplever att vårdpersonalen inte tror 
på dennes ohälsa (Nyström, Nydén, & Petersson 2003, s. 23). Elmqvist, Fridlund och 
Ekebergh (2012, s. 2612) samt Franzén et al. (2008, s. 732) menar att då patienten inte 
känner sig välkommen i mötet med sjuksköterskan erfar patienten en minskad 
delaktighet i sin egen vård. Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012, s. 2612) samt 
Wellstood, Wilson och Eyles (2005, s. 2368) belyser att patienter som upplever sig 
bortprioriterade erfar att sjuksköterskan inte tror på dennes ohälsa och att patientens 
upplevelser inte tas på allvar. Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006, s. 1050) 
menar att det patienter som känner sig bortprioriterade, upplever att sjuksköterskan i 
mötet med dem inte tar hänsyn till deras livssituation. Sørlie et al. (2006, s. 1244) samt 
Nyström, Nydén och Petersson (2003, s. 23) hävdar att då patienten upplever att 
sjuksköterskan i mötet är ointresserad av dennes ohälsa, erfar patienten att 
sjuksköterskan inte ser denne och börjar då ifrågasätta sina egna upplevelser. Patienten 
känner sig då bortprioriterad och upplever att denne inte får vara delaktig i sin egen 
vård. Franzén et al. (2008, s. 732) menar att då patienten upplever sig bortprioriterad 
bidrar detta till en större oro och en ökad ohälsa under vårdvistelsen. 

Patienter som erfar att dessa blir bortprioriterade av sjuksköterskan, upplever under sin 
vårdvistelse att sjuksköterskan bara springer fram och tillbaka i korridoren och visar ett 
ointresse för att möta dem. Patienterna upplever sig då inte sedda, ovetande och helt 
utelämnade i sin vårdsituation (Nyström, Nydén & Petersson 2003, s. 23). Wellstood, 
Wilson och Eyles (2005, s. 2369) belyser att det är patientens negativa upplevelser av 
mötet som bidrar till konsekvenser för vården. Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 19) 
samt Wellstood, Wilson och Eyles (2005, s. 2368) upplyser att patienter som känner sig 
bortprioriterade uppger att det inte vågar ställa frågor till sjuksköterskan, då det är rädda 
för att bli avvisade. Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003, s. 767) menar att då 
patienter erfar att sjuksköterskan i mötet med dem inte uppträder som dessa förväntar 
sig, upplever patienten sig bortprioriterad samt att sjuksköterskan är ointresserade av 
deras situation.  

 
Att bli lyssnad på. 
Det är av stor betydelse att sjuksköterskan i mötet med patienten lyssnar och tar dennes 
problem på allvar (Ekwall, Gerdtz & Manias 2008, s. 804; Frank, Asp & Dahlberg 
2009, s. 19; Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003, s. 764; Pytel et al. 2009, s. 410; 
Thrasher & Purc-Stephenson 2008, s. 235). 

Patienter belyser vikten av att sjuksköterskan i mötet för en dialog på ett sätt som visar 
att denne lyssnar och tar patientens oro samt upplevelser på allvar. Patienter som erfar 
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att sjuksköterskan lyssnar på dem, upplever sig bättre bemötta och känner sig mer 
tillfredsställda med vården (Pytel et al. 2009, s. 410). Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 
19) menar att då patienten erfar att sjuksköterskan lyssnar på dennes upplevelser, känner 
sig denne respekterad och bekräftad. Tyvärr erfar många patienter att sjuksköterskan 
lyssnar för lite på deras oro och upplevelser. Detta bidrar till att patienten inte känner en 
tillfredsställelse med mötet. Ekwall, Gerdtz och Manias (2008, s. 804) samt Thrasher 
och Purc-Stephenson (2008, s. 235) betonar att då sjuksköterskan lyssnar på patienten, 
tar sig an dennes livsvärld samt försöker förstå hur denne upplever sin ohälsa, erfar 
patienten en tillfredsställelse i mötet. Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003, s. 764) 
belyser att då patienter erfar att sjuksköterskan inte lyssnar på deras upplevelser och 
bara ser den fysiska åkomman, uppger patienterna att de är mer missnöjda med vården. 

 

Att erhålla tillräckligt med tid. 
Patienter upplever att tid är en viktig del i mötet med sjuksköterskan (Ekwall, Gerdtz & 
Manias 2008, s. 806; Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 19; Nyström, Dahlberg & 
Carlsson 2003 s. 764; Nyström, Nydén, & Petersson 2003, s. 23; Pytel et al. 2009, s. 
409; Thrasher & Purc-Stephenson 2008, s. 235). 

Patienter erfar ofta att sjuksköterskan inte tar sig tid till dem. Då sjuksköterskan inte tar 
sig tid i mötet upplever patienten ett ökat missnöje (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 19; 
Pytel et al. 2009, s. 409). Pytel et al. (2009, s. 409) samt Thrasher och Purc-Stephenson 
(2008, s. 235) uppger att då patienter erfar att sjuksköterskan tar sig tid, blir mötet mer 
tillfredsställande. Ekwall, Gerdtz och Manias (2008, s. 806) samt Nyström, Dahlberg 
och Carlsson (2003 s. 764) menar att då sjuksköterskan inte tar sig tid till att lyssna på 
patienten, erfar patienten att dennes problem inte tas på allvar och att sjuksköterskan 
inte ser denne som en person. Nyström, Nydén och Petersson (2003, s. 23) belyser även 
detta men menar att då patienter upplever att sjuksköterskan har en begränsad tid vid 
mötet, erfar patienter att de inte blir sedda och att sjuksköterskan inte har tid att lyssna 
på deras upplevelser.  

 
Att erhålla information. 
Information är en stor del i mötet med sjuksköterskan och många av artiklarna lyfter 
fram patientens behov av information (Bruce, Bowman & Brown 1998, s. 34;  Elmqvist, 
Fridlund & Ekebergh 2012, ss. 2612-2613; Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 19; Franzén 
et al. 2008, s. 732; Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003, s. 765; Nyström, Nydén & 
Petersson 2003, s. 24; Pytel et al. 2009, s. 409; Sørlie et al. 2006, s. 1242; Thrasher & 
Purc-Stephenson 2008, s. 235; Wellstood, Wilson & Eyles 2005, s. 2386; Wright, 
Causey, Dienemann, Guiton, Coleman & Nussbaum 2013, s. 505). 

Patienter uppger att de vill erhålla rätt information i mötet med sjuksköterskan. Då 
sjuksköterskan inte arbetar utifrån patientens behov och upplevelser erfar patienter att 
de erhåller information som dessa upplever som överflödig (Nyström, Dahlberg & 
Carlsson 2003, s. 765). Pytel et al. (2009, s. 409) samt Franzén et al. (2008, s. 732) 
menar även att patienterna anser att det är sjuksköterskans uppgift att i mötet anpassa 
informationen utifrån deras behov och situation. 
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De patienter som erhållit tillräckligt med information under mötet upplever en ökad 
tillfredsställelse med vården (Thrasher & Purc-Stephenson 2008, s. 235). Frank, Asp 
och Dahlberg (2009, s. 19) samt Sørlie et al. (2006, s. 1242) belyser även detta och 
menar att de patienter som erhåller rätt information om sin ohälsa samt om den 
kommande vården upplever en ökad trygghet i vårdsituationen. Frank, Asp och 
Dahlberg (2009, s. 19) hävdar att patienter inte upplever sig delaktiga i sin vård förrän 
de erhållit tillräckligt med information. Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012, ss. 
2612 -2613), Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 19) samt Nyström, Nydén och 
Petersson (2003, s. 24) upplyser att den information patienter förväntar sig erhålla under 
mötet skall bestå av patientens prioritering, den kommande vården samt vilka väntetider 
denne kan räkna med. Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012, ss. 2612 -2613), Frank, 
Asp och Dahlberg (2009, s. 19) samt Wright et al. (2013, s. 505) hävdar att de patienter 
som erhåller den information de upplever sig behöva, känner en ökad tillfredsställelse 
med vårdsituationen samt ett lugn i kommande möten. Franzén et al. (2008, s. 732) samt 
Wellstood, Wilson och Eyles (2005, s.2368) upplyser att de patienter som får 
information i alla möten under vårdvistelsen upplever vårdtiden som kortare, än de 
patienter som inte erhållit tillräckligt med information. 

Patienter uppger att det är viktigt att sjuksköterskan, i mötet använder ett språk som 
dessa förstår, utan medicinska termer samt att sjuksköterskan har ett lugn i rösten när 
hon informerar. Detta bidrar till att patienten upplever en ökad trygghet samt att 
förtroendet ökar för sjuksköterskan (Frank, Asp & Dahlberg 2009, s. 19; Pytel et al. 
2009, s. 409). Bruce, Bowman och Brown (1998, s. 34) uppmärksammar även detta och 
menar att då sjuksköterskan ger patienten information på ett enkelt sätt som denne 
förstår, bidrar detta till att patienten blir nöjdare med mötet och där med påverkas hela 
vårdvistelsen. Frank, Asp och Dahlberg (2009, s. 19) menar även att när sjuksköterskan 
använder ett språk som patienten inte förstår, upplever patienten att denne mister sin 
delaktighet i vården. 

 
Sjuksköterskans yrkesskicklighet. 
Patienter uppger att dessa känner sig utlämnade till vårdpersonalen under besöket på 
akutmottagningen. Sjuksköterskans yrkesskicklighet vid möten är därför något som 
patienterna uppger vara av betydelse och belyses i följande studier (Ekwall, Gerdtz & 
Manias 2008, s. 804; Franzén et al. 2008, s. 732; Nyström, Dahlberg & Carlsson 2003 s. 
766; Nyström, Nydén, & Petersson 2003, s. 24; Pytel et al. 2009, s. 410; Sørlie et al. 
2006, s. 1242). 

Patienter erfar vid möten att de måste lita på sjuksköterskans omdömesförmåga samt att 
hon har en tillräcklig kompetens för att kunna bedöma deras hälsotillstånd (Nyström, 
Dahlberg & Carlsson 2003, s. 766; Nyström, Nydén & Petersson 2003, s. 24). Franzén 
et al. (2008, s. 732) belyser att patienter uppger att det är viktigt att sjuksköterskan har 
en bra medicinsk och teknisk kompetens vid mötet. Sørlie et al. (2006, s. 1242) menar  
att patienter erfar att uppmuntran från sjuksköterskan är precis lika viktigt som 
medicinsk kunskap. Pytel et al. (2009, s. 410) uppger att patienterna vill att 
sjuksköterskan skall visa ett engagemang för deras ohälsa samt att denne skall arbeta 
utifrån individens önskningar och behov. 
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Patienter upplevde att det var av betydelse att sjuksköterskan var skicklig i sitt arbete 
och samtidigt hade en ödmjukhet mot patienten, när denne var tvungen att genomgå en 
process som upplevdes som jobbig (Ekwall, Gerdtz & Manias 2008, s. 804). Under de 
ständiga möten som sker på akutmottagningar är det viktigt att sjuksköterskan är duktig 
på sitt yrke. Patienter uppger att vid dessa möten är det av stor betydelse att 
sjuksköterskan kan samtala med dem och samtidigt genomföra sina arbetsuppgifter. 
Men det är inte alltid sjuksköterskan lyckas med detta utan patienterna upplever att hon 
är mer upptagen med sina arbetsuppgifter och ser då inte patienten (Nyström, Dahlberg 
& Carlsson 2003, s. 766; Nyström, Nydén & Petersson 2003, s .24).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes till litteraturstudiens resultat. De 
kvantitativa artiklarna mäter patientens nöjdhet i mötet och det kvalitativa artiklarna 
belyser patientens upplevelser utifrån deras livsvärld. Resultatet från de kvalitativa samt 
kvantitativa artiklarna sammanfattades under gemensamma teman och fördes ihop till 
litteraturstudiens resultat. Detta bidrog till en ökad förståelse för patientens upplevelse. 

Artikelsökningen gjordes i två olika databaser Chinal och Pubmed. Dessa databaser 
användes då det innefattar artiklar vars forskning är inriktad på vård samt medicin. Att 
begränsa sig till två databaser bidrog till att ett mindre antal artiklar hittades och en 
naturlig avgränsning. Sökningarna av artiklarna genomfördes och hade då ett begränsat 
intervall på femton år med start 1998 - 2013. Tidsintervallet på 15 år fungerade bra och 
det syntes ingen förändring i patientens upplevelser i mötet med sjuksköterskan. 
Patientens upplevelser var konstant trots åldersskillnader på artiklarna. Då  
patientnämndens årsrapport (2013, ss. 6-13) visar på att missnöjet ökar i den svenska 
akutsjukvården kan inte detta ses i artiklarna. Detta kan bero på att patientnämnden 
fokuserar på den svenska akutsjukvården och tar upp fler aspekter än patientens 
upplevelser i mötet.  Vidare kan det vara så att då patientnämndens årsrapport (2013, ss. 
6-13) fokuserar på den svenska sjukvården och sex av artiklarna kom från Kanada, 
Norge och USA, bidrog till att resultatet med missnöjet blev missvisande och 
överensstämde inte med patientnämndens årsrapport (2013, ss. 6-13). 

De utvalda sökorden som användes vid artikelsökningarna var emergency care/service, 
professional patient relations/ nurse patient relation, patient satisfaction , psychosocial 
factors, emergency nursing, communikation, nursing care, Sweden, caring samt nurse 
attitude. Sökorden fungerade bra och bidrog med avgränsade sökningar som ledde fram 
till att sexton peer rewed artiklar valdes ut till granskningen. Tre artiklar ansågs inte 
leva upp till studiens syfte och valdes då bort. Det resulterade i att tretton artiklar 
användes till resultatet. En av det tretton artiklarna hade både ett barn och ett 
vuxenperspektiv. Denna artikel valdes att användas men granskades utifrån 
vuxenperspektivet, detta bidrog till att artikeln svarade väl an till inkluderingskriterierna 
samt att barnens upplevelser exkluderades ur studien.  

De artiklar som användes i resultatet hade sitt ursprung från Kanada, Norge, Sverige 
samt USA. Sju av artiklarna kom från Sverige vilket bidrog till att studiens resultat kan 
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härröras till den svenska akutsjukvården. Artiklarna var samstämda och trots att det 
utförts i olika länder syntes ingen skillnad i hur patienter upplever mötet med 
sjuksköterskan.  

Informanterna i alla artiklar var både män och kvinnor och det syntes ingen skillnad i 
hur det upplevde mötet med sjuksköterskan. Däremot uppmärksammade tre artiklar att 
det fanns skillnader i upplevelsen av mötet beroende på om patienten var 
höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Franzén et al. (2008, s. 733), Thrasher och 
Purc-Stephenson (2008, ss. 234-235) samt Wellstood, Wilson och Eyles (2005, s. 2369) 
belyser att höginkomsttagare upplever sig nöjdare i mötet med sjuksköterskan än 
låginkomsttagare. Vidare visade tre artiklar på det att åldern på vårdtagarna har 
betydelse för om dessa skulle uppleva en tillfredsställelse i mötet med sjuksköterskan. 
Ekwall, Gerdtz och Manias (2008, s. 808), Franzén et al. (2008 s. 729, 733) samt 
Wellstood, Wilson och Eyles (2005, s. 2369) belyser i sina studier att äldre patienter är 
mer nöjda med vården än det yngre. 

 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det viktigaste i mötet på akutmottagningen är att patienten upplever 
sig sedd av sjuksköterskan. Patienten upplever sig sedd då sjuksköterskan lyssnar, tar 
sig tid till deras upplevelser och informerar patienten med ett språk som denne förstår. 
Det har även betydelse att sjuksköterskan är skicklig i sitt yrke och har en teknisk 
kompetens. 

När sjuksköterskan i mötet med patienten ger denne tid, lyssnar, bemöter patienten som 
en enskild individ, tar dennes oro på allvar, bekräftar dennes ohälsa samt 
uppmärksammar patienten under hela vårdvistelsen, känner patienten sig sedd och 
upplever att sjuksköterskan får en större förståelse för dennes situation. Patienter uppger 
även att då sjuksköterskan ger dem en anpassad information, efter deras ohälsa samt 
behov, upplever dessa att sjuksköterskan tar deras problem på allvar och 
uppmärksammar dem. En avgörande faktor till att patienten skall uppfatta 
informationen på ett korrekt sätt är att sjuksköterskan använder sig av ett språk som 
denne förstår, utan medicinska termer. Patienterna uppger att då sjuksköterskan har 
erfarenhet av akutsjukvård, är skicklig i sitt arbete, har en god yrkeskompetens, utstrålar 
ett lugn och visar ett intresse för deras situation, upplever de sig sedda och att en tillit 
till sjuksköterskan skapas. Det har även framkommit i resultatet att patienterna anser att 
det är viktigt att sjuksköterskan under mötet med dessa samtalar med dem samtidigt 
som hon utför praktiska moment. 

På akutmottagningen sträcker sig vårdrelationen under en begränsad tid. När 
sjuksköterskan bekräftar patienten och får denne att känna sig sedd, skapas 
förutsättningar till att en vårdrelation kan etableras. Dahlberg och Segesten (2010, s. 
200) samt Wiklund (2003, ss. 156 -157) belyser att en vårdrelation bygger på ett 
samspel mellan sjuksköterska och patient. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att en 
vårdrelation etableras. Sjuksköterskan måste därför lägga ner tid för att anpassa sig efter 
patientens behov och upplevelser. En vårdrelation byggs upp när sjuksköterskan ser 
patienten, för en dialog med denne, tar patientens upplevelser på allvar samt stödjer 
patienten utifrån den livssituation denne befinner sig i. När sjuksköterskan gör detta 
bidrar det till att patienten bygger upp en tillit och upplever sig respekterad.  
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Resultatet i studien visar att på en akutmottagning skapas vårdrelationen vid den första 
bedömningen. För att en vårdrelation skall kunna skapas, fodras det att sjuksköterskan 
ser patienten, lyssnar, bekräftar dennes upplevelser, ger tid i mötet samt att 
sjuksköterskan ger patienten den information denne behöver. När sjuksköterskan möter 
patienten med ett gott bemötande, känner patienten sig respekterad och upplever en tillit 
till sjuksköterskan. 

Då en vårdrelation har etablerats kan ett vårdande samtal skapas. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 200, 202) belyser att vårdrelationen är en grundförutsättning till att ett 
vårdande samtal skall etableras. Sjuksköterskan har ansvaret för att det vårdande 
samtalet skall skapas, hon måste ta sig tid och bjuda in patienten. Då sjuksköterskan går 
in i samtalet med ett öppet sinne, har en följsamhet för patienten, respekterar dennes 
självbestämmande samt lyssnar på patientens önskningar och frågor, kan det vårdande 
samtalet äga rum. Det vårdande samtalet bidrar till att patienten upplever sig sedd och  
att en starkare vårdrelation skapas.  

Studiens resultat visar att det vårdande samtalet skapas då sjuksköterskan tar sig tid till 
patienten och för en dialog med denne. Patienter uppger att då sjuksköterskan i mötet 
lyssnar och diskuterar runt deras ohälsa, tar deras upplevelser på allvar samt talar med 
ett språk som de förstår, uppger patienterna att de känner en ökad tillit för 
sjuksköterskan samt att de känner sig sedda. 

Det har betydelse att sjuksköterskan i det vårdande samtalet för en dialog med patienten 
med ett språk denne förstår. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-201) belyser att då 
sjuksköterskan kommunicerar med patienten, på ett sätt denne förstår och använder sig 
av ett anpassat språk. Bidrar detta till att patienten upplever sig sedd.  

 

Litteraturstudiens resultat påvisar även att då patienten inte upplever sig sedd av 
sjuksköterskan, börjar denna ifrågasätta sin egen upplevelse, deras oro, tankar och 
funderingar kring sin ohälsa ökar och det upplever ett större lidande.  

Enligt Eriksson (1994, ss. 11-12) är lidandet en del av livet, lidandet kan uppkomma när 
som helst utifrån olika situationer. Då varje individ upplever lidandet utifrån sina 
erfarenheter, ser lidandet olika ut beroende på vem som drabbas. Lidandet delas in i tre 
kategorier. Dessa kategorier är livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. 

Ett livslidande uppstår då patientens livssituation blir påverkad. Exempel på detta är när 
patienten upplever ett hot mot sin hälsa då denne har drabbats av en sjukdom eller 
skada. Detta lidande kan också uppstå då patientens livssituation inte tas på allvar trots 
att denne upplever sin ohälsa som ett hot gentemot livet (Eriksson, 1994 ss. 93-94). Ett 
sjukdomslidande är det lidande som uppstår vid sjukdom och behandling. Detta lidande 
kan förvärras då patienten upplever att sjuksköterskan inte tror på dennes ohälsa och tar 
dennes upplevelser på allvar (Eriksson 1994, ss. 83-85). Vidare upplyser Eriksson 
(1994, s. 87, 95) att ett vårdlidande uppstår från patientens vårdsituation. Ett 
vårdlidande kan handla om att patienten inte erhåller den vård denne upplever sig vara i 
behov av, att patienten känner sig kränkt, bortglömd eller på något annat sätt känner en 
maktlöshet i sin situation. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att se till att detta 
lidande inte uppstår. För att ett vårdlidande inte skall skapas i mötet måste 
sjuksköterskan se till att patienten känner sig sedd, respekterad och att denne blir vårdad 
utifrån sina villkor.  
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Resultatet av denna studie visar att patienters lidande kan förvärras då sjuksköterskan 
inte ser patienten och tar denne på allvar. Patientens livslidande förvärras i mötet då 
sjuksköterskan inte tar sig an dennes upplevelser. Vid detta tillfälle upplever patienten 
sig utelämnad i sin egen vård och börjar därför ifrågasätta sin omdömesförmåga samt 
kommande livssituation. Under vårdtiden på akutmottagningen kan även patientens 
sjukdomslidande förvärras. Detta sker då patienten upplever att sjuksköterskan 
bagatelliserar dennes ohälsa och inte möter patientens oro över sin sjukdom. Ett 
vårdlidande skapas av många olika anledningar. Några bidragande orsaker till att ett 
vårdlidande skapas i mötet kan vara att patienten upplever att sjuksköterskan inte ser 
denne i situationen, lyssnar på dennes problem samt att patienten upplever ett dåligt 
bemötande. Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten till att lindra sitt lidande. 
Enligt Eriksson (1994, s. 95) görs detta genom att patienten upplever sig välkommen i 
sin vårdsituation, blir sedd, respekterad samt att patienten får tid och utrymme till att ge 
uttryck för sina upplevelser samt ohälsa. 

När patienten upplever sig sedd av sjuksköterskan, skapas en trygghet i vårdsituationen, 
patientens oro minskar och nöjdheten med vården ökar. Patienter uppgav att då 
sjuksköterskan såg dem och deras behov, upplevde det en större delaktighet i sin egen 
vård och när sjuksköterskan tog sig tid till patienten, lyssnade och såg denne, upplevde 
patienten en ökad tillfredsställelse i mötet. Patienten kände sig respekterad vilket bidrog 
till att denne upplevde en tillit till sjuksköterskan samt att en vårdrelation kunde 
etableras. Detta menar även Chan och Chau (2005, s. 505), Gordon, Sheppard och Anaf 
(2010 s. 81), Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007, s. 314) samt 
Wiman och Wikblad (2004, s. 426) som belyser att tiden i mötet är något som är viktigt 
för att patienter skall känna att sjuksköterskan lyssnar och ser dem. Då patienterna får 
tillräckligt med tid, upplever dessa en ökad tillfredsställelse i mötet med sjuksköterskan, 
patientens oro minskar samt att det upplever en ökad trygghet i sin vårdsituation. 

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
Resultatet av denna studie belyser vikten av att patienten känner sig sedd i mötet. Då 
sjuksköterskan visar att hon ser patienten, ger denne tid i mötet, informerar på ett språk 
som denne förstår samt är skicklig i sin profession upplever patienten sig sedd och mer 
nöjd med vistelsen på akutmottagningen. Om sjuksköterskor tar med sig ovannämnda in 
i ett vårdmöte, tillämpar dessa ett vårdvetenskapligt förhållningssätt och patienten 
upplever då en bättre vård. Utifrån litteraturstudiens resultat väcktes nya tankar om 
kommande forskning. Det vore intressant att i framtiden undersöka hur patienten 
upplever andra aspekter som bidrar till en ökad nöjdhet med akutsjukvården. Ett 
exempel till en kommande studie är att fördjupa sig i hur patienter upplever väntetider 
på akutmottagningar. 
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*Analysmetod 
Mann 
Whitneys U- 
test, Kruskal- 
Wallis test. 

 

Den upplevda 
kvalitén på 
vården ligger 
över medel på 
skattningsskala
n.  

 

Patienter 
upplever en 
kortare 
väntetid som 
mer positiv 

 

Patienter med 
som var i mer 
behov av vård, 
hade en hög 
ålder samt en 
hög 
utbildningsniv
å upplevde ett 
mindre 
missnöje. 

4 Författare: 
Maria Nyström, 
Kristoffer Nydén 

Kvalitativ 
studie,  

Vårdvetenskap 

Syftet med 
denna studie 
var att 
analysera och 

*Kvalitativ 
studie. 

 

Patienter 
försöker bete 
sig på det 
bästa sättet och 



  

& Martin 
Pettersson 

Årtal: 
2003 

Titel: 
Being a non-
urgent patient in 
an emergency 
care unit- a strive 
to maintain 
personal integrity 

Tidskrift: 
Accident and 
emergency 
nursing, 11 ss.22-
26 

Hermeneutisk 
ansats. 

 

beskriva icke 
akuta 
patienters 
upplevelser av 
akutsjukvårde
n. 

 

* Intervjuer 
med ett livs-
världs 
perspektiv  

 

*Öppna 
intervjuer som 
spelades in 

 

*Icke 
slumpmässigt 
urval. 

 

*Analysmetod 
Induktiv 
innehålls 
analys. 

 

försöker inte 
vara i vägen 
för 
sjuksköterskor
na. Genom att 
inte kräva 
uppmärksamhe
t försöker 
patienten vara 
en ”bra” 
patient. 

 

5 Författare: 
Åsa Muntlin, 
Lena 
Gunningberg & 
Marianne 
Carlsson 

Årtal: 
2006 

Titel: 
Patients' 
perceptions of 
quality of care at 
an emergency 
department and 
identification of 
areas for quality 
improvement. 

Tidskrift: 
Journal Of 
Clinical Nursing 

Kvantitativ 
ansats,  

Vårdvetenskap  

Syftet med 
studien var att 
kartlägga 
patienters 
uppfattning 
om vården på 
akutmottagnin
gen, vilka 
områden som 
bidrog till 
nöjdare 
patienter samt 
ge förslag om 
vad som kan 
göras för att 
förbättra 
vården. 

 

*Deskriptiv 
Kvantitativ 
studie  

 

*Deskriptiv 
strukturerade 
frågeformulär. 

 

*Slumpmässi
gt urval. 

 

*Beskrivande 
statistik  

Information 
som kan bidra 
till kvalitets-
förbättringar i 
vården. 

 

Områden som 
behöver 
förbättras för 
en ökad 
patientnöjdhet 
ligger inom 
sjuksköterskan
s område, 
omvårdnaden. 

 

Akutmottagnin
gen måste bli 
mer 
omvårdnadsinr
iktad samt utgå 
utifrån en 
person-
centrerad vård. 



  

6 Författare: 
Constance Pytel, 
Nina Fielden, 
Kate Meyer & 
Nancy Albert 

Årtal: 
2009 

Titel: 
Nurse-
patient/visitor 
communication 
in the emergency 
department 

Tidskrift: 
Journal Of 
Emergency 
Nursing 

Kvantitativ 
studie, 

Vårdvetenskap  

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
patienternas 
behov av 
information 
samt 
kommunikatio
n på 
akutmottagnin
gar. 

*Deskriptiv 
kvantitativ 
studie 

 

*Enkätunders
ökning. För 
både sjuksköt-
erskor. Samt 
patienter. 

 

*Analysmetod 

Mantel 
Haenszel test 
och chi2-test 

 

Sjuksköterskor 
och patienter 
prioriteringar 
frågor om 
behov är 
väldigt lika. 
men 
sjuksköterskor 
rankar 
patientens 
behov av 
kommunikatio
n och 
information 
mycket lägre 
än vad 
patienten gör. 

 

7 Författare: 
Anna Ekwall, 
Marie Gerdtz & 
Elizabeth Manias 

Årtal: 
2008 

Titel:  
The influence of 
patient acuity on 
satisfaction with 
emergency care: 
perspectives of 
family, friends 
and carers 

Tidskrift: 
Journal Of 
Clinical Nursing 

Kvantitativ 
studie, 

Vårdvetenskap 

 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
vilka faktorer 
som påverkar 
patientens och 
dennes 
anhöriges 
tillfredsställels
e med 
akutsjukvårde
n.  

 

*Kvantitativ 
tvärsnittsstudi
e 

 

*Analysmetod  

Chi-squear, t-
test och u-test 

 

 

 

Patienter och 
närstående 
upplevde sig 
nöjdare då 
väntetiderna 
inte var så 
långa vid 
akutbesöket. 

 

Det är 
sjuksköterskan
s ansvar att 
vara lyhörd i 
mötet med 
patienten samt 
att 
sjuksköterskan 
har ett 
professionellt 
bemötande.  

8 Författare: 
Katie Wellstood, 
Kathi Wilson & 
John Eyles 

Kvalitativ 
studie  

Vårdvetenskap 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
patientens 
upplevelser av 

* Kvalitativ 
studie. 

 

* Semi 

Patienter 
upplever sina 
erfarenheter på 
akutmottagnin
gen som 



  

Årtal: 
2005 

Titel: 
Unless you went 
in with your head 
under your arm": 
patient 
perceptions of 
emergency room 
visits 

Tidskrift: 
Social Science & 
Medicine 

det senaste 
besöket på 
akutmottagnin
gen. 

strukturerade 
djup 
intervjuer 

 

 

negativa. 

 

Det som 
bidrog till 
missnöje var 
negativa 
erfarenheter, 
långa 
väntetider, 
patienten 
uppfattning 
om vårdens 
kvalitet, 
mötena med 
vårdpersonalen 
samt en 
bristande 
delaktighet 

9 Författare: 
Venke Sørlie, 
Kristi Torjuul, 
Anita Ross & 
Mona Kihlgren 

Årtal: 
2006 

Titel: 
Satisfied patients 
are also 
vulnerable 
patients -- 
narratives from 
an acute care 
ward 

Tidskrift: 
Journal Of 
Clinical Nursing 

Kvalitativ 
studie.  

Vårdvetenskap 

Fenomenologis
k och 
hermeneutisk 
ansats. 

Syftet var att 
belysa hur 
vårdsökande 
personer 
upplever hur 
det är att vara 
patient på en 
akutmottagnin
g. 

 

*Kvalitativ 
studie med 
fenomenologi
skt och 
hermeneutiks 
ansats 

 

*Intervjuer 
som spelades 
in 

 

*Icke 
slumpmässigt 
urval 

 

*Analysmetod 

materialet 
tolkades med 
hjälp av 
Ricouers 
fenomenologi
ska 
hermeneutik 
metod för 
tolkning. 

Denna studie 
beskriver ett 
nära samband 
mellan patient 
tillfredsställels
e samt 
sårbarhet. 

 

Patienterna är i 
regel mycket 
nöjda med sin 
vård. 

Men samtidigt 
menar 
patienterna att 
det måste 
acceptera vissa 
saker då det 
befinner sig på 
akutmottagnin
gen. 



  

 

10 Författare: 
Carina Elmqvist, 

Bengt Fridlund & 
Margaretha 
Ekebergh. 

Årtal: 
2012 

Titel: 
On a hidden 
game board: the 
patient's first 
encounter with 
emergency care 
at the emergency 
department 

Tidskrift: 
Journal Of 
Clinical Nursing 

Kvalitativ 
studie, 

Vårdvetenskap 

Syftet var att 
beskriva och 
förstå 
patientens 
första möte 
inom 
akutsjukvårde
n. Samt 
patienten 
upplevelse av 
möten med de 
olika 
personalkatego
rierna.  

 

* Kvalitativ 
studie med ett 
livsvärldspers
pektiv 

 

* icke 
slumpmässigt 
urval. 

 

* Öppna 
intervjuer med 
patienter, 
anhöriga samt 
sjuksköterska. 

 

 

 Fem teman 
förväntningar i 
mötet, att bara 
se patientens 
sjukdom vid 
mötet, 
sjuksköterskan
s bemötande, 
att inte veta 
vad som 
händer. 

 

11 Författare: 
Greg Wright, 
Sherry Causey, 
Jacqueline 
Dienemann, 
Paula Guiton, 
Frankie Sue 
Coleman, & 
Marcy 
Nussbaum. 

Årtal: 
2013 

Titel: 
Patient 
satisfaction with 
nursing care in an 
urban and 
suburban 
emergency 
department 

Tidskrift: 

Kvantitativ 
studie, 

Vårdvetenskap 

 

Syftet med 
studien var att 
ta reda på vad 
som 
underlättade 
patientens 
väntan samt 
bidrog till en 
större 
tillfredsställels
e under 
väntetiden. 

*Kvantitativ 
studie med en 
kvasi- 
experimentell 
design. 

 

*Bekvämlighe
tsurval 

 

*Enkätunders
ökning. 

 

*Analysmetod 

chi2- test. 

Det som 
underlättar 
patientens 
väntetid samt 
ökar 
patienttillfreds
ställelsen. 

 

Information, 
kommunikatio
n från 
sjuksköterskan 
bidrar till 
nöjdare 
patienter  



  

The journal of 
nursing 
administration 

12 Författare:  
Maria Nyström, 
Karin Dahlberg 
& Gunilla 
Carlsson 

Årtal: 
2006 

Titel: 
Non-caring 
encounters at an 
emergency care 
unit -- a life-
world 
hermeneutic 
analysis of an 
efficiency-driven 
organization 

Tidskrift: 
International 
Journal Of 
Nursing Studies 

Kvalitativ 
Studie. 

Vårdvetenskap 

Hermeneutik 
ansats 

Syftet var att 
analysera och 
beskriva 
patienternas 
upplevelser av 
icke vårdande 
möten på 
akutmottagnin
gen. 

*Kvalitativ 
studie  

 

*Öppna 
intervjuer 
utifrån ett 
livsvärldspers
pektiv. 

 

*Icke 
slumpmässigt 
urval. 

 

*Analysmetod 
Induktiv 
innehålls 
analys. 

 

 

Mötet mellan 
sjuksköterskan 
och patienten. 

 

Patientens 
tankar och 
funderingar 
skapar mötet 

 

Sjuksköterskan
s som styr 
mötet. 

 

Kvalitén i 
mötena beror 
på vilket 
arbetslag det är 
som jobbar. 

 

Patienten 
känner att 
denne måste 
kunna lita på 
sjuksköterskan
s kompetens 

13 Författare: 
Tammy Bruce, 
Josie Bowman & 
Sylvia Brown 

Årtal: 
1998 

Titel: 
Factors that 
influence patient 
satisfaction in the 
emergency 
department 

Kvantitativ 
studie 

Vårdvetenskap 

Syftet att 
uppmärksamm
a patientens 
upplevelse av 
vistelsen på 
akutmottagnin
gen. Samt vad 
som orsakar 
missnöje. 

*Kvantitativ 
studie 

 

* Icke 
experimentell 
beskrivande 
korrelations 
design. 

 

* Enkäter 

  

Patienten 
upplever sig 
inte sedd. 

Information 
och 
kommunikatio
n är viktigt för 
att öka 
patienternas 
nöjdhet. 
Väntetiden 
spelar även 
den in på 
vården samt 



  

Tidskrift:  
Journal Of 
Nursing Care 
Quality 

komforten i 
väntrummet. 
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