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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I dagens samhälle uppsöker många människor akutsjukvård. Det kan vara att 

personen genomgått ett stort trauma eller har ett kritiskt sjukdomstillstånd. Vid varje besök 

med vården upplever patienten ett bemötande. Varje unik individ har även förväntningar om 

hur bemötandet kommer att vara på akutmottagningen.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av sjukvårdspersonals bemötande på 

akutmottagning.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultatet från 12 vetenskapliga artiklar 

har analyserats enligt Forsberg och Wengströms (2016) innehållsanalys. Den teoretiska 

referensram som arbetet baseras på är Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

Resultat: Resultatet visar att det fanns brister inom bemötandet. En faktor som var av 

betydelse berodde på vilket trauma patienten hade genomgått eller vad de hade för 

sjukdomstillstånd. Majoriteten av alla patienter hade upplevt ett sämre bemötande på olika 

sätt.  Det kunde vara att de kände sig bortglömda, negligerade av personalen och bristande 

information om sjukdomstillstånd eller hur lång väntan skulle bli. Ett gott bemötande grundar 

sig ofta på att patienten blir respektfullt behandlad, att patienten erhåller information och att 

de känner sig sedda av personalen. 

Slutsats: Upplevelserna av bemötande varierar från patient till patient, då varje patient och 

situation är unik. Sjuksköterskan skall vara flexibel i sitt bemötande och kunna variera det 

beroende på patientens behov. Utifrån att många av dessa patienter är försatta i en sårbar och 

svår situation är kommunikationen en stor och central del i akutsjukvården. Den bör vara 

individanpassad, utifrån varje patient och situation.  

Nyckelord: Akutmottagning, bemötande, omvårdnad, patienters upplevelse, 

sjukvårdspersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Background: In today's society, many people seek emergency care. It may be that the person 

has undergone a major trauma or has a critical illness condition. At each visit with the patient, 

the patient experiences an encounter. Each unique individual also has expectations of how the 

reception will be at the emergency room.  

Purpose: The aim was to describe patients 'experience of healthcare professionals' response 

to emergency care.  

Methods: A literature study has been done with qualitative approach where the results from 

12 scientific articles have been analyzed according to Forsberg and Wengström’s (2016) 

content analysis. The theoretical frame on which the work is based is Katie Eriksson`s nursing 

theory.  

Result: The result show differences in how patients experience the encounter. Other factors 

that mattered depended on the type of trauma the patient had undergone or their condition. 

They majority of all patients had experienced inferior treatment in different ways. It could be 

that they felt forgotten, neglected by the staff and lack of information about illnesses or how 

long the wait would be. A good encounter is often based on the patient being treated 

respectfully, that the patient receives information and that they feel seen by the staff. 

Conclusion: The experiences of responding vary from patient to patient. Then every patient 

and the situation are unique. The nurse must be flexible in her treatment and be able to vary it 

depending on the patient's need for treatment. Communication is a major and central part of 

emergency care and should be individualized so that each unique patient has the opportunity 

to understand the information provided. Then these patients are vulnerable and put in a 

strange situation.  

Keywords: Emergency clinic, medical staff, nursing, patients' experience, reception. 
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1.BAKGRUND  

Enligt Socialstyrelsen (2017a) får en akutmottagning omkring 20 000 till 70 000 besök per år 

beroende på var i Sverige sjukhuset ligger och dess storlek. Av rapporten framgår även att 

väntetiden varierar beroende på patientens ålder, sjukhuset storlek och orsaken till besöket 

(Socialstyrelsen, 2017a). Socialstyrelsen (2017b) skriver i en annan rapport, att framförallt 

väntetider på akutmottagningar varierar. Väntetider på att träffa en läkare varierar beroende på 

var i landet sjukhuset ligger. I Norrbotten var väntetiderna för att träffa en läkare ungefär 30 

minuter medan i Västra Götaland var väntetiden runt 70 minuter.  Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO, 2018) menar att flera orsaker påverkar väntetiderna på en akutmottagning. En 

ökad befolkningsmängd är en orsak och ett förändrat sökmönster hos patienter är en annan 

orsak. Andra faktorer som påverkar att väntetiderna blir längre är beroende på när på dygnet 

patienten söker vård. När patienten blir inskriven till slutenvården och tvingas vänta på 

akutmottagningen för plats på vårdavdelning påverkas väntetiderna. Då blir även 

patientsäkerheten lidande. Patientsäkerheten påverkas för att patienterna blir kvar på 

akutmottagningen som egentligen inte är en vårdavdelning. Sängarna är inte utformade för att 

ligga i många timmar i sträck och det finns risk att patienten utvecklar trycksår. Det är även 

svårt för personalen att ha samma översyn på patienten som om de skulle vara på en 

vårdavdelning. Detta gäller framförallt äldre patienter som har en längre total väntetid på 

akutmottagningen. Det har också visats sig att fler patienter söker sig till akutmottagningar på 

grund av en försämrad tillgänglighet hos primärvården, vilket kan leda till att besöket sker på 

fel vårdnivå. Det kan också vara så att sjukvårdsupplysningen hänvisar patienter fel (IVO, 

2018).  

1.2 Processen på akutmottagningen   

På en akutmottagning arbetar många olika yrkeskategorier: undersköterskor, sjuksköterskor, 

läkare, administrativ personal och medicinska sekreterare (Wikström, 2018). En 

akutmottagning är ofta indelad i olika kliniker som medicin, ortopedi och kirurgi. Har 

patienterna åkommor som inte passar in under dessa kategorier kommer personal från berörd 

klinik så som exempelvis från gynekologiska enheten eller öron-näsa-hals enheten. Vid 

ankomst till akutmottagning registreras patienten i systemet och sedan görs triagering 

(Wikström, 2018). Triagering, enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 

(2010) är en vidare sortering av patienter för att kunna bedöma vem som är i behov av mest 

akutvård och vem som kan vänta. Socialstyrelsen (2017b) beskriver i sin rapport om akuta 

tillstånd. Ett akut tillstånd klassas som när patienten har genomgått ett trauma och fått en akut 
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skada eller har insjuknat hastigt. Dessa patienter kräver akut omhändertagande med 

omedelbar behandling. Triage är en bedömning av patientens hälsotillstånd, för att försöka 

skapa en turordning till vem som får träffa en läkare först. Triage bedöms utifrån patienters 

skador/sjukdomstillstånd och vitala parametrar som blodtryck, puls, temp och andning. 

Utifrån dessa uppgifter avgörs patientens triagenivå som bedöms i färgerna röd, orange, gul, 

grön och blå (SBU, 2010). Röd klassas som mest akut. Göransson, Ehrenberg och Ehnfors 

(2005) menar att sjuksköterskan som utför triageringen bör ha hög kompetens om olika 

sjukdomstillstånd och skadelägen för att kunna ge en korrekt bedömning av patientens 

tillstånd. Triagesystemet är ofta en anledning till att väntetider skapas, då det kan komma 

patienter som får en högre färg under tiden.    

I mötet på akutmottagningen får varje patient en egen upplevelse av bemötande från 

sjukvårdspersonalen, och varje sjukvårdpersonal har ansvar för att patienten skall känna sig 

trygg och omhändertagen (Almerud- Österberg, 2015). International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod beskrivs hur sjuksköterskan ska uppträda professionellt i sitt arbete genom att 

patienterna får professionell behandling. Sjuksköterskan ansvarar även för att varje patient får 

tydlig och konkret information om sitt sjukdomstillstånd (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Merrill, Hayes, Clukey och Curtis (2012) beskriver i sin studie vad patienterna 

förväntar sig när de besöker akutmottagningen. De förväntar sig att få uppmärksamhet, att 

känna att någon lyssnar på dem och att sjuksköterskan visar ett tålamod samt är känslosam 

gentemot patienterna.    

1.3 Innebörd av ordet bemötande i vården   

Enligt Fossum (2014) så handlar bemötandet om att vara vänlig, hjälpsam mot de som 

behöver hjälp, ha en god människosyn och respektera människovärdet. Information som ges 

bör vara av god kvalité och ges med korrekta besked och upplysningar. Sjuksköterskan bör 

uppträda med respekt, vara vänlig i sitt tonfall och visa ett varmt engagemang. Detta är 

förutsättningar för ett gott bemötande. Fossum (2014) beskriver ordet bemötande i en del 

handlingar som sjuksköterskan gör i mötet med patienten, hur kroppsspråket förmedlas, 

placeringen emot patienten är viktig och ögonkontakt tas med patienten och dess anhöriga i 

samtalet. Betydelsen av artighet, vänlighet och hjälpsamhet har stor inverkar på att patienten 

upplever ett gott och respektfullt bemötande. Oavsett vårdkontext kommer individen alltid 

uppleva ett bemötande. Det upplevda bemötandet kan uppfattas som förväntat och gott eller 

som bristande och sämre bemötande. Brister inom bemötandet inom hälso- och sjukvården 

kan vara att personalen är okunnig, oengagerad, osäker eller att de saknar omdöme. Detta kan 
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få ödestigande konsekvenser för upplevelsen av besöket, ofta är det på grund av bemötandet 

patienten upplever att de inte fått hjälp eller har kunnat förmedlat sina problem (Fossum, 

2014)  

1.4 Mötet med vården som sårbar patient   

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgas i 2§ att varje enskild patient har rätt till en 

god relation och kontinuitet inom vården och att vården skall vara lättillgänglig. Almerud- 

Österberg (2015) nämner att patienter kan komma till akutmottagningen på olika sätt 

exempelvis via ambulans eller självständigt. Oavsett så har patienterna vissa förväntningar på 

mötet och vården. Förväntningar kan vara att patienten känner att de blir tagna på allvar, får 

hjälp med det de söker akutsjukvård för och får ett professionellt vänligt bemötande av 

sjukvårdspersonalen. Wiman, Wikblad och Idwall (2006) antyder att bemötandet kan variera 

beroende på vilket trauma patienten har varit utsatt för. Har patienten varit utsatt för ett 

högenergitrauma har patienten upplevt ett typ av bemötande och har patienten varit utsatt för 

en mindre olycka eller sjukdomstillstånd har patienten upplevt en annan form av bemötande. 

Dahlen, Westin och Adolfsson (2012) skriver i sin studie hur låg prioriterade patienter känner 

sig bemötta på akutmottagningen. Det beskrivs även patienters känslor av att vara en väntande 

patient på akutmottagning. Patienterna som besöker akutmottagningen har förväntningar som 

att erhålla en god omvårdnad och bli bekräftade av personalen, även om deras första 

prioritering skall vara på det medicinska.  

Enqvist (2014) skriver att när en patient vistas på sjukhus visar sig patientens bräcklighet 

tydligare. Kroppsspråket och rösten avslöjar mer än vad patienten tror i ett försök att verka 

oberörd. En sjuksköterska som berör, lyssnar, bekräftar patienten förmedlar en trygghet och 

möter patienten i det emotionella behovet (Enqvist, 2014). På en akutmottagning är det även 

viktigt att teamet runt patienten är professionellt och har ett gott teamarbete. Brister i detta 

kan leda till att patienten blir sämre bemött (Almerud-Österberg, 2015). Parizard och 

medarbetare (2017) framhåller i en undersökning om sjuksköterskors oprofessionella 

uppträdande som går ut över patienten, detta påverkar upplevelsen av bemötandet för att 

sjuksköterskorna inte uppträder på ett professionellt sätt och att patienten känner sig otrygg i 

situationen. Sjuksköterskorna som ständigt får söka efter doktorer påverkar patienten genom 

att tiden blir felprioriterad, den borde läggas på patienten istället. Det bristande samarbetet 

med varandra påverkar patientsäkerheten och patienten. Andra orsaker som kan påverka 

bemötande och vården som patienten skall erhålla kan bero på att personalen har intriger med 
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varandra och svårt att vara professionella. Även ett stressat arbetsförhållande kan påverka 

bemötandet, patientens upplevelse och påverka patientsäkerheten.   

1.5 Teoretisk referensram   

Eriksson (2018) beskriver människan som en helhet med kropp, själ och ande. Människan har 

som art vissa gemensamma drag men samtidigt är alla människor olika och har unika särdrag, 

därav kan inte varje människa vårdas på exakt samma sätt. Eriksson utgår från ett 

humanistiskt synsätt som grundar sig på respekt och anknytning till varje unik människa. 

Vårdaren kommer i alla möten att ställas inför en unik situation och person. Inget möte är det 

andra likt och detta behöver vården ta hänsyn till. Varje möte är unikt och varje person ställs i 

relation till en annan person, vilket inom vården blir det som utför vården, dvs. vårdaren. I det 

humanistiska förhållningsättet bygger det på att vårdaren vågar möta den människan som lider 

och att vården bygger på tilltro till människans egen möjlighet till växt och utveckling 

(Eriksson, 2018).     

Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, utan hälsa är rörelse, ett dynamiskt förlopp, där många 

aspekter samverkar. Hälsoprocesserna, hälsa är helhet, och det är helheten som styr 

människans uppfattade hälsa. Hälsoprocessens substans innefattar en psykologisk (själ), en 

biologisk (kropp) och andlig (ande) som tillsammans utgör en helhet. Omsorg är en del av 

vårdprocessen och det är viktigt att ta hand om människan på alla plan. Med omsorg menas att 

människans egna förmågor inte räcker till och att hjälp behövs utifrån, inte bara kroppsligt 

utan även själsligt.  Med detta menas att hälsan följer människans livsförlopp från födelse till 

död. Miljön påverkar hälsan både i positiv och negativ utsträckning, i förhållande till de 

faktorer som påverkar. Om miljön är gynnsam har en individ lättare att förverkliga sina 

innersta syften. En gynnsam miljö är när faktorerna runt omkring individen inte påverkar 

måendet (Eriksson, 2018). 

Erikssons omvårdnadsteori grundar sig i att minska lidandet för människan, och det finns 

många aspekter i vad lidande är för något. Eriksson (2018) har sammanfattat vårdlidandet i 

fyra övergripande kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård. Den första övergripande kategorin är det som orsakar mest 

utav vårdlidandet. Kränkningen av en människas värdighet innebär att dennes möjlighet att 

vara människa fråntas och därav minskar även dennes möjlighet att använda sina innersta 

hälsoresurser. Kränkning av människans värdighet kan ske igenom direkta och konkreta 

handlingar som t.ex. nonchalans vid tilltal eller slarv eller att inte skydda patienten vid intim 

omvårdnad eller vid personliga frågor. Kränkning kan också ske genom att inte se patienten 
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eller ge den plats. Utebliven vård eller icke vård innebär att det kan vara brister i förmågan att 

se och bedöma vad patienten behöver. Detta kan även innebära att välja att skjuta på 

patientens vård, exempelvis ett toalettbesök för det är rapport tid, patienten får då ligga och 

vänta tills nästa vårdare kommer och kan hjälpa patienten. Eriksson (2018) framhåller att det 

onödiga vårdlidandet bör elimineras och därav främjas patienternas välbefinnande och 

lidandet minskar. 

1.6 Problemformulering  

Akutmottagningen kan vara det första mötet med vården för det tillfället, och ett bristande 

bemötande kan ge intryck som påverkar hela vårdprocessen negativt. Patienter som söker vård 

på en akutmottagning har förväntningar om att få hjälp med sina besvär, få svar på sina frågor 

och bli trevligt bemött. Akutmottagningar har öppet varje dag, dygnets alla timmar. Alla kan 

söka vård på en akutmottagning och ingen remiss behövs. En del patienter söker vård på fel 

nivå, det kan innebära att väntetiden blir lång för patienter med mindre åkommor. På 

akutmottagningarna används ett slags kösystem, triage. Patienter tilldelas då en färg efter 

deras behov av vård och sjukdomstillstånd. Triage underlättar arbetet med att dela upp 

patienters olika vårdbehov för personalen. Flödet av patienter kan variera stort under ett dygn. 

Dessutom kan det helt plötsligt komma in svårt skadade patienter med ambulans, vilket gör att 

flera i personalen blir upptagna med de patienterna. Personalen har en stor arbetsbelastning 

och arbetar i en stressig miljö på akutmottagningen. En sjuksköterska på akutmottagning har 

en stor och viktig roll i bemötandet mot patienterna. Det kan vara en svårt sjuk patient som 

kräver många insatser och undersökningar eller en patient som inte har samma akuta 

vårdbehov, oavsett tillstånd är bemötandet viktigt. Sjuksköterskan skall fokusera på individen 

som helhet, men ofta glöms det emotionella behovet bort. Då sjuksköterskans fokus hamnar 

på det medicintekniska och individen hamnar i bakgrunden. Miljön på en akutmottagning kan 

vara väldigt hektiskt, och sjuksköterskan skall ha ett övergripande ansvar på allt som sker hos 

patienten. För att kunna ge patienten ett gott bemötande behövs kunskap. Det behöver även 

belysas hur patienterna upplever bemötande idag och för att kunna göra ytterligare forskning i 

ämnet.  

1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på 

akutmottagning.  
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2.METOD 

2.1 Design  

För att besvara syftet gjordes det en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är en litteraturstudie med kvalitativ ansats den metod som används när 

undersökningen baseras på patienters upplevelser och erfarenheter. Det är fördelaktigt att 

välja artiklar med kvalitativ ansats när fenomen som upplevelser undersökts (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

2.2 Sökstrategi  

Enligt Forsberg och Wengstöm (2016) är PubMed och CINAHL databaser där artiklar med 

inriktning på medicin och omvårdnad publiceras. Därför har sökningarna gjorts i dessa 

databaser. Sökorden togs fram med hjälp av att dela syftet i olika delar och identifiera 

sökorden i Svensk MeSH (Karolinska institutet, i.d). Sökorden som användes var: patient, 

experience, emergency department, emergency treatment, emergency nursing, satisfaction, 

complaints, encounter.  

Inklusionskriterna var att vetenskapliga artiklar skulle finnas att tillgå via Uppsala 

Universitets elektroniska prenumerationer. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

svenska och vara publicerade mellan 2004–2019. Studiedeltagarna som ingick i studierna 

skulle vara över 18 år och ha besökt en akutmottagning. Ingen hänsyn till kön togs vid urval 

av artiklar. Artiklarna skulle vara kvalitativa och etiskt granskade för att inkluderas i arbetet. 

Exklusionskriterna var att alla vetenskapliga artiklar som var skrivna på annat språk än 

svenska och engelska exkluderades. Artiklar som var gjorda med kvantitativ ansats och inte 

innehöll etiska överväganden. Där det innehöll deltagare under 18 år och att de var 

publicerade innan 2004 exkluderades även. Artiklar som erhöll låg kvalité exkluderades. 

Avancerade sökningar gjordes både i CINAHL och PubMed (se tabell 1, Bilaga 1) och 

begränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara publicerad mellan 2004–2019 

och det var vuxna som skulle ingå. Sökningarna gjordes med sökorden i bilaga 1. Trots dessa 

filter kom artiklar som inte inkluderade vuxna med och dessa exkluderades direkt. I 

sökningarna som gjordes resulterade i 863 vetenskapliga artiklar. Alla titlar lästes, var titeln 

tilltalande lästes abstract. Abstractet lästes för att se om artikeln hade potential för att svara till 

syftet samt att artikeln hade rätt metod för det valda arbetet. Sedan lästes artiklarna i fulltext 

för att se om de svarade till syftet. Fokus lades på resultatdelen och översattes till svenska. Av 

dessa 863 artiklar valdes 12 stycken ut för vidare analys.  
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2.3 Bearbetning och analys  

2.3.1 Kvalitetsanalys  

Artiklarna har kvalitetsgranskats med SBUs kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2014). I 

kvalitétsmallen har varje fråga poängsatts och resultatet därav visade om artikeln erhöll låg, 

medelhög eller hög kvalitet. Mallen är utformad med 21 stycken frågor och varje fråga ger ett 

poäng. Svarsalternativen på frågorna var ja/nej/oklart och ej tillämpligt. Poäng gavs bara vid 

positiva svar det vill säga ja. Artiklar med poäng över 15 bedömdes ha hög kvalité, poäng 

mellan 9–14 poäng bedömdes som medelhög kvalité och under 9 poäng bedömdes som låg 

kvalité. Av de 12 artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning erhöll samtliga hög eller 

medelhög kvalité, se bilaga 2, Tabell 2.  

2.3.2 Resultatanalys  

Forsberg och Wengström (2016) beskriver ett tillvägagångsätt för att analysera kvalitativ 

forskning i olika steg för att komma fram till ett resultat. Resultatet lästes flera gånger och 

översattes till svenska för att skapa en större förståelse för texten och artikelns metoddel lästes 

även. Detta är något Forsberg och Wengström (2016) menar är fördelaktigt för att skapa större 

förståelse för materialets resultat. Artiklarna som valdes ut blev numrerade för att det lättare 

skulle gå att spåra artikelns innehåll till rätt författare och artikel. Artiklarnas resultat 

analyserades, genom att fokusera på varje enskild artikels resultat för att få fram rätt 

information. Detta kallas enligt Forsberg och Wengström (2016) för att ta fram 

meningsbärande enheter som har betydande aspekter för att svara på syftet. Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades och med detta menas att innehållet sammanfattas och 

det betydande innehållet hålls kvar. Materialet fick en kod som har en övergripande förklaring 

av den meningsbärande enheten. Under analysen skapades koder. Dessa koder lades sedan 

tillsammans för att identifiera likheter och skillnader. Dessa koder skapade sedan kategorier. 

Kategorierna sammanfattades i ett eller flera teman, där teman är en tolkning och kan 

formuleras till en övergripande metafor för att sammanfatta ett antal kategorier (Forsberg & 

Wengström, 2016). Enligt Forsberg och Wengström (2016) presenteras dessa kategorier och 

teman i tabellform. Det togs fram 39 olika koder ur materialet som sedan placerades under sju 

olika kategorier som i sin tur ledde till två övergripande teman (Tabell 3). 
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Tabell 3, Kategorier och tema.  

Kategorier   Tema  

• Patienters upplevelser av att känna 

sig omhändertagen  

• Det emotionella stödet från 

personalen på akutmottagningen  

• Få rätt information från personalen 

på akutmottagningen  

 

Positiva upplevelser som gör att patienten känner 

sig trygg 

• Patienters upplevelser av att känna sig 

bortglömd  

• Patienters upplevelser av att uteslutas 

från sin vård och behandlas 

respektlöst  

• Patienten upplever sjuksköterskans 

stress  

• Bristande kommunikation från 

personalen på akutmottagningen  

 

 

Negativa upplevelser som gör att patienten inte 

upplever delaktighet 

  

2.4 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN   

Forsberg och Wengström (2016) skriver om etiska övervägande för systematiska 

litteraturstudier och menar att de artiklar som ingår i studien skall ha fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller att noggranna etiska övervägande är gjorda. Forsberg och Wengström (2016) 

menar på att alla resultat skall inkluderas och att författarna skall vara öppensinnade när 

resultaten granskas. Etiska övervägande som gjordes var att alla artiklar skulle vara etiskt 

granskade och författarna läste och analyserade artiklarnas resultat objektivt.  

3. RESULTAT  

Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar som beskriver patientens upplevelser av 

bemötande från vårdpersonalen på akutmottagningar. Dessa granskades, analyserades och 

sammanfattades sedan i sju kategorier som är sammanställda under två teman.   
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3.1 Positiva upplevelser som gör att patienten känner sig trygg  

3.1.1 Patientens upplevelser av att känna sig omhändertagen   

När patienterna hade blivit tilldelade ett rum på akutmottagningen och låg där och väntade, 

var det viktigt för dem att sjuksköterskan kom in med jämna mellanrum. Sjuksköterskan 

försäkrade sig om att ingen kände sig bortglömd eller hade några frågor kvar att ställa till 

sjuksköterskan (Cypress, 2014; Liu, Milne, Yun & Walsh, 2014). Sjuksköterskan beskrivs 

vara medveten om patientens tillstånd och detta ingav då en känsla av trygghet i väntan på 

akutmottagningen. Det var viktigt att sjuksköterskan förklarade vad som skulle utföras, 

alternativt vad som kommer att ske senare under vistelsen på akutmottagningen (Cypress, 

2014; Liu et al., 2014). Upplevelsen av att vänta på akutmottagningen för att bli inskriven på 

en vårdavdelning, blev mer positiv när sjuksköterskan visade omtanke. Det kunde till exempel 

vara att erbjuda något att äta eller en varm filt. Resultatet blev att frustrationen minskade och 

att ingen behövde vara orolig för att glömmas bort. Det har även beskrivits av patienter att 

väntan på en sängplats hade mindre betydelse om kommunikationen var bra under tiden (Liu 

et al., 2014).  

Svårt skadade traumapatienter upplevde rädsla, oro och var chockade när de anländer till 

akutmottagningen. De som genomgått ett större trauma beskrev att de lade sitt liv i andras 

händer och att de litade helt på att traumapersonalen som skulle få dem att överleva. När 

personal var omtänksam och omhändertagande förmedlades en trygghet (Granström, 

Strömmer, Falk & Schandl, 2018). Upplevelserna var att det var en hel del rörelse och 

störande ljud i det rum som kallades traumarum. Om en sjuksköterska stod vid huvudändan 

och samtalade upplevdes detta som en trygghet och oron stillades. Samtalen var anpassade så 

att individen förstod allt som sades i rummet och samtidigt kunde frågor ställas till 

sjuksköterskan (Granström et al., 2018). En förståelse hos patienten infann sig över hur 

traumateamet arbetade och varför vissa underökningar var nödvändiga. En patient som blivit 

svårt nerkyld beskriver sin vistelse i traumarummet som ett varmt omhändertagande. Den 

vårdsökande var frusen så personalen gav flaskor med varmvatten att lägga på magen och 

varma filtar omlindade runt kroppen. Sjuksköterskan frågade ofta hur den vårdsökande kände 

sig. Det ingav ett stort lugn för den vårdsökande när sjuksköterskan höll i den vårdsökandes 

hand. Traumapatienter hade svåra smärtor och upplevde ett strakt obehag. Då uppskattades en 

god smärtlindring och att obehagliga undersökningar gick fort. Traumateamet förstod 

verkligen hur ont och obehagligt individen hade. Röntgenundersökningar gjordes så fort 

patienten var stabil och visade det sig att allt var bra, kunde den obehagliga hårda halskragen 
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tas bort (Granström et al., 2018). En faktor som var av stor betydelse för traumapatienterna 

var när de fick uppmärksamhet av sjuksköterskan då kände de sig trygga och bekräftade. 

Korrekt uppmärksamhet var när sjuksköterskan såg patienten i ögonen och samtalade. 

Patienten uppskattade när sjuksköterskan själv tog kontakt och behöll en viss kontakt under 

hela tiden. I stället för att individerna tvingas be om uppmärksamhet och då slippa känna sig 

besvärliga (Frank, Asp & Dahlberg, 2008).   

3.1.2 Det emotionella stödet från personalen på akutmottagningen    

Patienter uppskattade att bli sedda som människor av sjuksköterskan och att deras emotionella 

behov blev bekräftat. Det var av stor vikt att inte bara fokusera på de kroppsliga skadorna. 

När sjuksköterskan bekräftar en individs känslor genom att lyssna och ha förståelse så gynnas 

patientrelationen (Moss et al., 2014). Något som beskrivs fördelaktigt av patienterna, var att 

sjuksköterskan var snäll och mild när frågor ställdes. Även att sjuksköterskan visade intresse 

över svaren på ställda frågor. Då infann sig en känsla av att sjuksköterskan verkligen förstod 

patienten och varför vård sökts (Frank et al., 2008). Många individer som genomgått ett större 

trauma upplevde stor ångest för hur framtiden kommer att se ut. Det kunde vara tankar som 

handlade om att få återse sina barn eller kommer jag kunna gå igen. Det var av betydelse att 

korrekt och saklig information gavs till den vårdsökande. När sjuksköterskan var tydlig i sin 

kommunikation och gav upplysning om att traumateamet gjorde allt i sin makt för att rädda 

personens liv, kunde detta lindra ångest (Kaufman, Richmond, Wiebe, Jacoby &Holena, 

2017; Skene, Pott & McKeown, 2017). Patienterna berättade om att en humoristisk atmosfär, 

på ett respektfullt sätt kunde lätta upp den allvarliga stämningen i traumarummet. Några andra 

patienter beskrev även att uppmuntran var av betydelse för att de skulle känna sig mindre 

rädda och mer avslappnade. Även att deras oroande tankar över vad som kommer att ske blev 

mindre påtagliga, vilket gav en känsla av att det kommer gå bra. Individerna som vårdades 

förstod att trauma teamet var fullt upptagna med de kroppsliga skadorna men att 

sjuksköterskans uppmuntrande kommunikation var väldigt viktigt just i den stunden. Fysisk 

beröring var även betydelsefullt då det ingav en känsla av trygghet (Kaufman et al., 2017; 

Skene et al., 2017).  

3.1.3 Få rätt information från personal på akutmottagningen   

Det var av stor vikt att få rätt information om sitt sjukdomstillstånd. Det var även viktigt att 

sjuksköterskan förklarade varför de gjorde vissa saker som till exempel ta blodprov, ta 

temperaturen, följa blodtryck och mäta saturation (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011; 

Kaufman et al., 2017; Philip et al., 2018; Skene et al., 2017). För patienterna var det viktigt att 
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rätt information gavs, då kände de sig trygga och tillfreds. Detta var också på grund av de 

genomgått ett stort trauma. Det var av stor vikt för individen att veta om deras ben skulle 

amputeras eller om tillståndet var livshotande. Det var viktigt med tydlig information och inte 

förskingra sanningen (Skene et al., 2017).  Patienterna uppskattades även att vara informerad 

om vem som var den ansvariga sjuksköterskan för patienten och att konkret information gavs 

om att exempelvis provsvaren är klara och läkaren kommer snart och informerar om detta, 

inger en respekt för den som väntar. När sjuksköterskan engagerade sig i patienten i lugn och 

ro så individen kände att det var deras tid där och då. Försvann känslan av stress och en 

respektfull relation skapades mellan individen och sjuksköterskan (Philip, 2018; Swallmeh, 

Byers & Arisha, 2017).   

3.2 Negativa upplevelser som gör att patienten inte upplever delaktighet  

3.2.1 Patientens upplevelse av att känna sig bortglömd   

Patientens upplevelse att känna sig bortglömd på akutmottagningen är en vanlig känsla 

(Cross, Goodacre, O`Cathain & Arnold, 2004; Kaufman et al., 2017; Liu et al., 2014; 

Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012; Skene et al., 2017). Patienterna upplevde en 

stor övergivenhet och kände att de var mest till besvär när de sökte akutsjukvård. Även om 

vården söktes för något som primärvården hade kunnat tagit hand om var det ändå känslan av 

att inte bli tagen på allvar som spelade stor roll för den vårdsökande (Moss et al., 2014; 

Olofsson et al., 2012). När patienten hade blivit placerad inne på ett vård rum i väntan på 

läkare kunde de höra att personalen sprang förbi utanför i korridoren. Ingen kom in till 

patienten och känslan av att vara bortglömd trängde sig på mer och mer. Även när personalen 

var inne på rummet upplevde patienten en känsla av att vara bortglömd, till exempel då 

sjuksköterskorna stod och pratade med varandra och inte med den vårdsökande. Det kunde 

vara att de pratade om privata angelägenheter som inte rörde sjukdomstillståndet. Det ställdes 

frågor till den vårdsökande men sjuksköterskan lyssnade inte på vad som sas (Cypress, 2014; 

Elmqvist et al., 2011; Granström et al., 2018; Kaufman et al., 2017; Liu et al., 2014; Moss et 

al., 2014; Olofsson et al., 2012). Patienterna blir lidande av skiftbyten, ingen information gavs 

om att dagpersonalen gått hem och det kom ny personal som påbörjade sitt skift. Detta 

upplevdes som bristande då patienterna kunde få träffa ett nytt ansikte utan information om att 

tidigare ansvarig sjuksköterska gått hem (Philip et al., 2018).  

3.2.2 Patientens upplevelse av att uteslutas från sin vård och behandlas respektlöst   

Något som fick patienter att känna sig obekväma var när sjuksköterskan uppträde burdust och 

satte igång med proverna som skulle tas utan någon förklaring. När sjuksköterskan inte 
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presenterade sig med varken namn eller titel fick den vårdsökande att fundera över vem det 

var som kom in och vad de skulle göra. Det som upplevdes respektlöst var när personalen 

bara talade om vad som behövdes från patienten. Det kunde till exempel vara att 

sjuksköterskan sa, jag behöver ett blod eller urinprov och ingenting annat. När individen 

behandlades med respekt, ej blir dömd eller ifrågasatt upplevdes det som ett korrekt vänligt 

bemötande (Moss et al., 2014).  

Något som patienterna påpekade var att sjuksköterskornas id brickor ej gick att se. Antingen 

var id brickorna dolda innanför kläderna eller så var de vända åt fel håll. Detta uppfattades 

som otrevligt och otryggt när sjuksköterskan varken presenterade sig eller bar en synlig id-

bricka (Cypress, 2014). Vårdtagarna på akutmottagningen ogillade när bara deras kropp var 

intressant för sjuksköterskan. Patienterna höll med om att deras kropp fick den bästa vården, 

men lämnades ofta ensamma med deras egna funderingar och delaktigheten var obefintlig. 

Det skapades en osäkerhet och det kändes som att sjuksköterska inte verkade tycka att det var 

lika viktigt som det medicinska. De vårdsökande ville veta varför vissa behandlingar gjordes. 

När individerna inte fick möjlighet att medverka i sin vård kändes det som att tappa kontrollen 

över sina kroppar (Elmqvist et al., 2011). Traumapatienterna upplevde en känsla av det var 

kritiskt och att livet höll på att ta slut. Under den kritiska perioden kunde traumaledarens röst 

höras men det pratades på ett språk som patienten inte förstod. Detta var något patienten 

upplevde som otryggt och att delaktigheten existerade inte (Granström et al., 2018).  

3.2.3 Patienten upplever sjuksköterskans stress   

Sjuksköterskans stress avspeglar sig på kvalitén i mötet med den vårdsökande (Elmqvist et al., 

2011). Med detta menas att sjuksköterskan är stressad vid besöket och patienterna upplevde 

det som att sjuksköterskan inte hade tid att svara på frågor om rörde deras vård (Elmqvist et 

al., 2011; Frank et al., 2008; Swallmeh et al., 2017). I mötet med vårdpersonalen upplevs det 

som att de inte lyssnar på vad individen vill berätta, detta kan leda till att vårdpersonalen inte 

får rätt information om varför ett besök på akutmottagningen är befogat (Liu et al., 2014). 

Kommunikationen blir lidande för att sjuksköterskan är stressad och likaså bemötandet. 

Patienterna upplevde att bemötandet brister när de känner att sjuksköterskan inte har tid. Det 

är individen om söker vård som har den värdefulla informationen som kan ha betydelse i viss 

diagnostisering (Elmqvist et al., 2011). Sjuksköterskorna hade inte tid att prata med 

patienterna, de fokuserade mera på det medicintekniska. Sjuksköterskan kom in på rummet 

och tog blodprover, var jäktad så att de inte berättades varför dessa prover skulle tas. Även att 

andra kontroller togs men att individen inte fick någon förklaring till varför (Elmqvist et al., 
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2011; Frank et al., 2008). Patienterna hade uppskattat om de fick förklarat varför dessa prover 

och undersökningar gjordes, även att det kunde vara skrämmande att veta vad sjuksköterskan 

vill utesluta så var det ändå viktigt att informera om det. Det kunde vara till exempel att de 

ville utesluta hjärtinfarkt eller stroke (Elmqvist et al., 2011).  

3.3.4 Bristande kommunikation från personalen på akutmottagningen  

Vid ett besök berättar patienten att personalen på akutmottagningen frågade samma frågor om 

och om igen (Liu et al., 2014; Philip et al., 2018). Detta fick de vårdsökande att ifrågasätta 

verksamheten. Läste sjuksköterskorna inte dokumentationen eller rapporterade de inte över 

till varandra (Philip et al., 2018)? Patienterna tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan kom 

in och frågade hur det stod till, men det gjorde de ej. Många av besökarna funderade på att 

lämna akutmottagningen utan att få behandling, på grund av att de kände att det brast i 

kommunikationen (Swallmeh et al., 2017). Alla besökare tyckte att information var den mest 

centrala delen i besöket på akutmottagningen. Deltagarna tyckte att triage mottagandet var 

bra, men att de inte visste vad som skulle hända efteråt. Då det inte gavs någon information 

om hur lång väntan skulle bli eller vad som hände efter triagebedömningen (Olofsson et al., 

2012; Swallmeh et al., 2017). När en patient ringde på klockan för att få en filt så kom 

personalen inspringandes och kastade filten på personen, och sa ingenting mera. Denna 

situation upplevdes som väldigt obekväm och personen kände sig som en stor börda för 

personalen som bara negligerade personen (Swallmeh et al., 2017). Patienter som var 

färdigbehandlade och låg och väntade på en säng, kände en stor avsaknad av kommunikation. 

De väntande patienterna visste inte ens varför de låg där och väntade, sjuksköterskor sprang 

förbi. De som låg och väntade hade frågor men blev då negligerade och fick till svar att de 

inte visste eller att de kommer någon snart och hjälper dig men det kom aldrig någon (Liu et 

al., 2014). Många vårdsökande upplevde att den bristande kommunikationen hade betydelse 

för hela vårdförloppet, vid bristande kommunikation ingav de sig en negativ upplevelse av 

hela besöket (Elmqvist et al., 2011; Liu et al., 2014; Olofsson et al., 2012; Swallmeh et al., 

2017). Patienterna vågade ej lämna sina rum för att uppsöka en toalett, då de inte fått någon 

information om när läkaren skulle komma (Elmqvist et al., 2011; Olofsson et al., 2012).  

4.DISKUSSION  

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Betydelsen av ett respektfullt omhändertagande och god kommunikation  

När patienter besöker en akutmottagning har de olika förväntningar av vården. De vill att 

sjuksköterskan skall vara omtänksam, respektfull, vänlig och professionell (Granström et al., 
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2018; Liu et al., 2014; Merrill et al., 2012). Alla människor har rätt till en god vård oavsett 

härkomst, religion eller etnicitet (SFS, 2017:30). Almerud- Österberg (2015) skriver att det 

var viktigt att sjuksköterskan presenterade sig, var saklig och gav information om vad som 

skulle ske. Detta ingav en stor trygghet till patienterna och de kände sig väl omhändertagna, 

detta är något som bekräftas av Cypress (2014) och Liu med medarbetare (2014). Fossum 

(2018) betonar att vid mötet med olika individer på akutmottagning spelar sjuksköterskans 

handlingar stor roll, då varje unik individ behöver olika slags bemötande. I mötet är det viktigt 

att sjuksköterskan har en känsla av hur denna patient skall bemötas och vara lyhörd. Olika 

individer vill bli bemötta på olika sätt. Även att tänka på att språket som används är anpassat 

till individen. Kroppsspråket är även viktigt, ögonkontakt har en avgörande betydelse i hur 

patienten upplever mötet med sjuksköterskan, som även framkommer i Cypress (2014), Frank 

med medarbetare (2008) och Granström med medarbetare (2018). Det är inte så mycket som 

krävs för att patienter på en akutmottagning skall känna sig väl omhändertagna. Det som 

framkommer i artiklarna var enkla medel som påverkade vistelsen på akutmottagningen 

positivt. Ge någon som fryser en varm filt eller erbjud en smörgås till en patient som väntat i 

timmar räcker långt och patienten upplever då ett gott bemötande.  

Enligt Eriksson (2018) ses människan som helhet, det vill säga kropp, själ och ande. Även att 

varje möte med olika individer är unikt och den individen har sin upplevelse beroende på de 

inre förmågorna att handskas med främmande situationer. Moss och medarbetare (2014) 

skriver att människor som besöker en akutmottagning har olika förväntningar, och vill bli 

sedda som en helhet inte bara den skadade kroppen (Moss et al., 2014). En sjuksköterska som 

visar empati och förståelse för patientens känslor inbringar en större trygghet och gynnar 

patientrelationen. Fysisk beröring kan även förmedla en trygghet för patienten. En värmande 

hand på armen ger patienten en känsla av närhet (Kaufman et al., 2017; Moss et al., 2014; 

Skene et al., 2017). Vårdlidandet är stort för patienter som inte erhåller något emotionellt 

stöd. Kan istället vårdlindandet minskas av handlingar som att ge trygghet och se patienten så 

är det en positiv vinning för både vårdsökande och vårdgivare (Eriksson, 2018). Ett 

emotionellt stöd är viktigt, men som vårdgivare är det också viktigt att våga fråga patienten 

sånt som kan uppfattas som känsligt (Eriksson, 2018). Vårdpersonal på en akutmottagning är 

vana vid ett högt tempo och ofta svårt skadade/sjuka patienter. Ett flertal patienter som deltog 

i olika studier har berättat att deras emotionella stöd ofta glömdes bort av vårdpersonalen. Då 

personalen är vana med att först prioritera det mest akuta och det medicinska, glömdes 

patientens emotionella behov lätt bort. För patienterna var även det emotionella minst lika 
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viktigt och det fanns en önskan om att bli sedda och lyssnade på. Vi författare antog nog att 

det kunde vara som det har beskrivit i ett flertal studier där det emotionella stödet ofta glöms 

bort. Därför anser vi att vårdpersonal borde försöka att ge patienter lite mera tid, för att till 

exempel samtala när de är oroliga, chockade och har frågor om sitt aktuella tillstånd.  

Information är den mest centrala delen i akutmottmottagningens process. Med det menas att 

patienterna har rätt till att veta varför vissa undersökningar görs, eller varför vissa prover tas. 

(Elmqvist et al., 2011; Kaufman et al., 2017; Philip et al., 2018; Skene et al., 2017). När 

sjuksköterskan tar sig tid att informera och även ge patienten chansen att ställa eventuella 

frågor skapas en trygg vistelse för den som sökt vård (Swallmeh et al., 2017). Varje patient 

skall får rätt och konkret information om sitt sjukdomstillstånd och det är sjuksköterskans 

ansvar att ge den informationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I patientlagen står det 

att varje enskild individ har rätt till information om sitt sjukdomstillstånd, behandlingar och 

undersökningar på ett sätt som är begripligt för individen (SFS, 2014:821). Information är 

återkommande i nästan alla studier vi valde ut. Patienter som fått regelbunden konkret 

information var mer nöjda med hela besöket på akutmottagningen. Även om många av de 

patienterna fick vänta länge så berättar de att väntetiden inte kändes lika lång för att de ofta 

fick bra information. Patienterna hade även mer förståelse varför de fick vänta och lämnade 

inga klagomål. Vårdpersonal vinner mycket på att ta sig lite tid att informera en patient för då 

slipper flertalet patienter känna sig bortglömda och bli frustrerade (Cross et al., 2004; Liu et 

al., 2014). 

4.1.2 Patientens upplevelser av personalens arbetsförhållande som påverkar bemötandet  

Patienter som utesluts från sin vård känner sig i en utsatt position. Det kan vara att någon 

annan tar beslut om vad som händer med individens kropp. Enligt Eriksson (2018) är det ett 

vårdlindade om uppstår om inte patienten är informerad om vad som händer med dennes egen 

kropp. I sjukvården strävas det efter att minska vårdlidandet och då har kommunikationen en 

stor central roll i detta. ICN etiska kod är en etisk kod som varje sjuksköterska skall sträva 

efter, och i denna står det att patienten har rätt till information som rör patientens 

sjukdomstillstånd (SSF, 2017).   

När sjukvårdspersonalen inte samarbetar och är stressade går det ut över patienterna. Det 

skapar en otrygghet för de vårdsökande som då får en sämre upplevelse av sin vård på 

akutmottagningen (Parizard et al., 2017). Teamarbete och ett professionellt förhållningsätt 

gentemot patienterna är viktigt för patienternas upplevelse av ett gott bemötande, men även 

för patientsäkerheten (Almerud-Österberg, 2015). Ett flertal patienter upplever att den 
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jäktande sjuksköterskan inte låter patienten få tillräckligt med tid för att svara på frågor vilket 

då kan leda till att viktig information går förlorad eller att fel information kommer fram. I ett 

stressat arbete kan patientsäkerheten påverkas på ett negativt sätt. Det kan vara att personalen 

pratar om en annan patient inne hos en annan. Eller att personalen är stressad och kommer in 

på fel rum och ger information till fel patient (Elmqvist et al., 2011; Liu et al., 

2014). Socialstyrelsen (2018) beskriver andra orsaker till att patientsäkerheten påverkas 

negativt är bristande kompetens för arbetsuppgiften, dålig personalkontinuitet och för tidig 

utskrivning. Med detta kan patientsäkerheten påverkas genom att informationsöverföring 

mellan personal och patient försämras och sämre vårdhygien relaterat till hög 

arbetsbelastning. Men även att den bristande kompetensen gör att patienter blir 

feldiagnostiserade (Socialstyrelsen, 2018). 

Den vårdsökande som blivit tilldelad ett rum kände oftast en övergivenhet i väntan på vad 

som kommer att ske (Cross et al.,2004; Kaufman et al., 2017; Liu et al., 2014; Olofsson et al., 

2012; Skene et al., 2017). Patienterna berättade om att de inte ville verka besvärliga eller störa 

sjukvårdspersonalen i sitt arbete. Däremot hade de en önskan att bli tagna på allvar oavsett 

vad de sökte vård för (Moss et al., 2014). Även när det befann sig sjukvårdspersonal inne i 

rummet kunde individen känna sig bortglömd. Det upplevdes att sjuksköterskan inte visade 

intresse över vad patienten delade med sig. Personal kunde även stå inne på rummet och 

diskutera privata angelägenheter, det upplevdes som stötande av den vårdsökande. Det som 

framkom i resultatet var att känslan av att känna sig bortglömd var återkommande i de flesta 

av artiklarna (Cypress, 2014; Elmqvist et al., 2011; Granström et al., 2018; Kaufman et al., 

2017; Liu et al., 2014; Moss et al., 2014; Olofsson et al., 2012).  

Uppsatsförfattarna till detta arbete menar att ge ett gott bemötande är en handling som upptar 

några sekunder av arbetet. Kunna ge ett gott bemötande trots att stressnivån på arbetet är hög, 

bör vara något som prioriteras högt. Ett gott bemötande beskrivs av Fossum (2014) som en 

rad olika handlingar som sjuksköterskan gör. Det kan vara att presentera sig eller att tala med 

personen och ha ögonkontakt. ICN:s etiska kod beskriver hur sjuksköterskan skall uppträda 

professionellt i sina handlingar och att detta är något som eftersträvas, att inte döma och ge 

korrekt och saklig information till patienten (Svensksjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visar att patienterna blir lidande av den stressade miljön på akutmottagningen, 

vilket inte var särskilt oväntat. Stressen är påtaglig för patienterna och kan bero på att det 

fattas personal eller det bristande samarbetet mellan de olika professionerna (Parizard et al., 

2017). Andersson, Jakobsson, Fruåker och Nilsson (2017) anser att arbetet på en 
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akutmottagning är hektiskt men att patientrelationen är den centrala delen. Det är viktigt att 

lägga de minuterna som behövs för att patienten skall skapa ett förtroende för vårdpersonalen. 

I arbetet på en akutmottagning är det viktigt att alla har sina fungerande roller. Det beskrivs 

även att en koordinator har en stor uppgift att se till att stressnivån på akutmottagningen hålls 

på en hanterbar nivå. Dahlén och medarbetare (2012) beskriver att patientrelationen behöver 

vårdas under hela vistelsen på akutmottagningen. Om detta inte görs förminskas förtroendet 

gentemot personalen. De beskrivs även att personer som genomgått ett trauma reagerar olika 

beroende på hur de upplever tryggheten på akutmottagningen.  

4.1.3 Bristande kommunikation från personalen på akutmottagningen   

Brister i den verbala kommunikationen kan bero på okunskap, oengagemang och osäkerhet 

från sjuksköterskan (Fossum, 2014). Vid brister i kommunikationen kan det ha en negativ 

påverkan på hela vårdförloppet, för det som patienterna kommer ihåg var den bristande 

kommunikationen på akutmottagningen (Liu et al., 2014; Olofsson et al., 2012; Swallmeh et 

al., 2017). I vissa fall kunde det även vara så att patienterna var beredda att lämna 

akutmottagningen även om de inte fått någon vård vid detta tillfälle på grund av att det brast i 

kommunikationen (Swallmeh et al., 2017). Väntetiderna på akutmottagningarna är väldigt 

varierande beroende på sjukhusets kapacitet. Det finns även andra orsaker som avspeglar sig 

på väntetiden. Väntetiderna är beroende på hur många som söker vård vid samma tillfälle. 

Men en annan orsak som påverkar väntetiderna är att patienterna blir väntades på 

akutmottagningen för att det inte finns någon plats på vårdavdelningarna (Socialstyrelsen, 

2017a; Socialstyrelsen 2017b; IVO, 2018) På akutmottagningen är triageprocesen en del av 

besöket (SBU, 2010). Patienterna som genomgått en triage bedömning var nöjda med det 

besöket, men vid brist i kommunikationen genererade det en osäkerhetskänsla hos patienten, 

då de inte visste vad som skulle ske efteråt (Olofsson et al., 2012; Swallmen et al., 2017). 

Sjuksköterskan som utför triagebedömning har ett stort ansvar för patienten. Då det är 

sjuksköterskan som bedömer patientens skade- och hälsotillstånd, är det viktigt att 

sjuksköterskan har en stor och bred kompetens samt en god förmåga att föra en dialog med 

den vårdsökande för att få rätt information om den vårdsökande symtom. Det kan vara 

avgörande för vilken triagefärg patienten får (Göransson et al., 2005).  

Wiman och medarbetare (2006) beskriver hur patienterna upplever kommunikation och 

bemötande olika beroende på vilket trauma som individen har varit utsatt för. Har individen 

genomgått ett större trauma, upplevdes kommunikationen som väldigt god och att de var 

konkret och anpassat så individen förstod. Men när patienten hade genomgått ett mindre 
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trauma eller hade ett sjukdomstillstånd som inte ansågs vara av akutkaraktär fick de oftast en 

upplevelse av både sämre kommunikation och bemötande. Då individerna kände att de blev 

negligerade och förbisedda av personalen på akutmottagningen. Detta beskrivs även av Skene 

med medarbetare (2017). 

Författarna till detta arbete anser att kommunikation är en avgörande del i hur patienten 

upplever bemötandet på akutmottagningen. All personal som är inblandad i individens vård 

bör ha kunskaper i hur kommunikation skall föras i olika sammanhang. Det inte skall vara 

någon skillnad i hur bemötandet ges oavsett vilken typ av trauma eller sjukdomstillstånd 

patienten har genomgått.   

4.3 Metoddiskussion  

4.3.1 Kvalitativ metod  

Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Detta är något som är 

fördelaktigt enligt Forsberg och Wengström (2016) att använda sig av när det är upplevelser 

som skall undersökas. Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 12 olika vetenskapliga 

artiklar som beskriver patienters upplevelser av bemötande på akutmottagning. I artiklarna har 

metoden varit både patientintervjuer och observationer. Detta ses om styrka då artiklarna har 

beskrivit patienternas upplevelser och beskrivit delar av intervjuerna. Svagheter med 

intervjuer kan vara frågorna som ställs inte är förståeliga eller att patienten påverkas av 

intervju ledaren. För framtida forskning behövs flera intervjustudier och med ett högre antal 

deltagare, där det även framgår faktor som påverkar utfallet mera positivt. Även viktigt att 

belysa det som är bra och fungerar i dagens vård. Även mera forskning på hur personalen gör 

för att patienterna skall uppleva ett bemötande bra. I framtida forskning bör det vara bra att 

vårdpersonalen får mera inblick hur det faktiskt ser ut och lyssna på vårdsökandes förslag till 

förbättringar inom bemötandet. 

4.3.2 Databassökning  

För att finna vetenskapliga originalartiklar gjordes sökningarna i CINAHL och PubMed, då 

dessa är vetenskapliga databaser med inriktning på medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2016). Svagheter med detta kan vara att inte flera databaser inkluderades, då 

hade kanske flera fynd gjorts. En annan svaghet som kan ses är att ordet bemötande inte har 

en korrekt översättning till engelska. En styrka med att välja PubMed och CINAHL som 

databaser var att de är de största databaserna för forskning inom området och har ett stort 

utbud på originalartiklar.  
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4.3.3 Inklusions- och exklusionkriterier   

För att hitta vetenskapliga publikationer bestämdes inklusions- och exklusionkriterier innan 

sökningarna påbörjades i de olika databaserna. Ingen av de valda artiklarna innehöll 

upplevelser från patienter som var under 18 år, vilket gör att resultatet i arbetet inte är 

jämförbart med den patientgruppen. En inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 

publicerad mellan 2004–2019 vilket då ses som en styrka. De flesta artiklar som arbetet 

baseras på är publicerade mellan 2011–2018, detta ses som en styrka då det är relativt ny 

forskning. Två artiklar som även inkluderades var publicerade 2004 och 2008 och dessa togs 

med för att författarna ville jämföra lite äldre forskning med nyare. Detta gjorde för att kunna 

se om det fanns några skillnader i hur patienterna upplever bemötandet över tid. Denna 

begränsning kan även ses som en svaghet, oavsett vilket år patienterna sökt vård har de fått ett 

bemötande. En annan inklusionskriterie var att de vetenskapliga publikationerna skulle finnas 

tillgängliga vid Uppsala Universitets prenumerationer via open access, detta ses som en 

svaghet. Då vissa artiklar med intressant abstract inte fanns att tillgå via open access och då 

exkluderades. I arbetet har det valts att inkludera artiklar som är skrivna på engelska men 

arbetet är skrivet på svenska. Detta kan ha betydelse för tillförlitligheten då tolkningar och 

översättningar har gjorts av den engelska texten, vilket kan ses som en svaghet. Författarna 

har använt lexikon och översättningsverktyg som Google translate. Författarna har diskuterat 

översättningar och tolkningar. Resultaten har även läst av båda och diskuteras i fall det har 

gjorts olika tolkningar av texten.  

Artiklarna som inkluderats i arbetet är från olika platser i världen, som till exempel 

Storbritannien (Cross et al., 2004; Skene et al., 2017), USA (Cypress, 2014; Kaufman et al., 

2017; Liu et al., 2014), Sverige (Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2008; Granström et al., 

2018; Olofsson et al., 2012), Australien (Moss et al., 2014; Philip et al., 2018) och Irland 

(Swallmeh et al., 2017). Artiklarna kommer från länder med en god sjukhusstandard och med 

liknande verksamheter som det finns i Sverige. Detta gör att resultatet är godtyckligt för en 

jämförelse med den svenska sjukvården, för att det finns likheter i hur processerna går till på 

akutmottagningarna. I några av de inkluderade artiklar belyses även personal och närståendes 

upplevelser av sjukvården, dessa stycken är inte inkluderade i arbetet då de inte svarade till 

syftet.   

Under artikelsökningsprocessen fanns många artiklar med kvantitativ ansats men dessa 

exkluderades direkt. I en kvantitativ forskning är det ofta skattning på vården som beskrivs. I 

och med detta kan inte själva upplevelsen belysas då det är för bestämda svar i enkäter vid 
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kvantitativ forskning. Artiklar som var skrivna på annat språk än svenska och engelska 

exkluderades också direkt. Detta gjordes för att minska risken för feltolkningar. Det var även 

en svårighet att finna artiklar som svarade helt till syftet då många undersökningar även 

gjordes på vårdpersonal och närståendes upplevelser.  

4.3.4 Kvalitetsgranskningsmallen  

Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats med SBU:s kvalitetgranskningsmall (SBU, 2014). 

Mallen är utformad med frågor som fylles i utifrån granskning av de vetenskapliga 

publikationerna. Det fanns inget poängsystem i mallen så författarna skapades ett. Detta kan 

ses som en svaghet om det var så att poängen var satta för lågt respektive för högt för att 

någon artikel skulle få låg kvalité. Det kan även bero på författarnas ovana att 

kvalitetsgranska. Författarna granskade hälften av artiklarna var och sedan diskuterades 

resultatet. Några frågor fick alltid svar som oklart eller inte tillämpligt. Frågor som oftast fick 

detta svar var kontexten tydligt beskriven i urvalet? Har forskaren hanterat sin egen förståelse 

i relationen till analysen? Det kan ha betydelse för författarnas ovana och gör att 

kvalitetsgranskningen inte är helt tillförlitlig.    

4.2.5 Resultatanalysens process 

Artiklarna som valdes ut till resultatet genomgick en innehållsanalys enligt Forsberg och 

Wengström (2016). Denna innehållsanalys tyckte författarna var fördelaktig, för att få en 

förståelse för valda artiklars resultat. Artiklarnas resultat lästes noggrant av båda författarna. 

Centrala delar i resultatet markerades ut. Detta gjordes för att det svarade till studiens syfte. 

När de delar som ansågs vara centrala togs de ut och kondenserades och sedan skapades en 

kod. Dessa koder placerades sedan i olika kategorier som sedan skapade två olika teman som 

är övergripande metafor av innehållet. Detta gjorde gemensamt och ses som en styrka, då 

båda författarnas tolkningar av texten diskuterades för att komma fram till resultat.   

4.2.6 Forskningsetiska övervägande  

Alla artiklar har ett etiskt godkännande antingen av en kommitté eller har starka etiska 

överväganden. Författarna till detta arbete har redovisat resultatet objektivt och utan egna 

värderingar. Patienterna i studierna har blivit tillfrågade och informerade, detta skapar en 

medvetenhet hos deltagarna om vad det handlar om. Detta ses som en styrka då informationen 

till deltagarna är tydlig och det är ett frivilligt deltagande i studien, samt att alla deltagare är 

anonyma.  
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4.3 Slutsats  

Resultatet som framkommit är att det finns brister i bemötande. Det är olika faktorer som 

spelar in hur patienterna har upplevt bemötandet. Brister i kommunikationen påverkar 

patienternas känslor som visar sig i frustration, övergivenhet och även ibland ilska. Andra 

brister kan vara att personalen inte ser patienten, de pratar om privata angelägenheter inne vid 

patienten och patienten utesluts från samtalet. All personal som arbetar på en akutmottagning 

har som uppgift att se till att patienterna får konkret information. Inom akutsjukvården är det 

viktigt att varje individ blir behandlad med respekt och att det visas en förståelse för 

patienten. En trygg atmosfär på akutmottagningen gör att patienterna känner sig nöjda och 

upplever ett gott bemötande.  
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6.BILAGOR  
Bilaga 1.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas för 

sökning  

Sökord Utfall  Antal 

lästa 

titlar  

Antal 

lästa 

abstract 

Antal artiklar där metod- och 

resultatdel lästes igenom 

Antal artiklar som 

kvalitetsgranskades 

Antal 

valda 

artiklar  

CINAHL 

17/9  

Patient* AND 

experienc* AND 

Emergency nursing 

47 47 4 1 1 1 

CINAHL 

17/9 

Patient* AND 

experienc* AND 

Emergency deparment 

182 182 15 5 4 4 

PubMed 

17/9 

Patient AND 

experience AND 

Emergency treatment 

AND satisfaction 

143 143 16 2 2 2 

PubMed 

17/9 

Patient complaints 

AND Emergency 

department AND 

satisfaction  

59 59 16 1 1 1 

PubMed 

18/9 

Patients experience 

AND Emergency 

department AND 

satisfaction 

195 195 28 2 2 2 

PubMed 

18/9 

Patient* AND 

encounter* AND 

emergency* 

237 237 28 2 2 2 

* menas med att alla böjningar av ordet kommer med. 
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Bilaga 2.  

Tabell 2. Tabell över litteraturgranskning 

Författare, År, Land och 

Tidskrift 
Titel Syfte Metod (Design, 

datainsamling & urval) 
Resultat Kvalité* 

Cross, Goodacre, 

O’Cathain & Arnold. 

2004. Storbritannien. 

Emergency Medicine 

Journal  

Rationing in the 

Emergency department: 

the good, the bad and the 

unacceptable   

Att undersöka 

patienters perspektiv 

på väntetider vid icke-

brådskande 

akutbesök. 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Urval: 11 st patienter (6 

män & 5 kvinnor) 

Beskriver patienters upplevelser av 

att vara en lågprioriterad patient. 

Även erfarenheter av bemötande 

tas upp och beskrivs. De beskriver 

att väntetiden känns mer okej om 

man upplevt ett gott bemötande. 

När personalen inte visade sig och 

förklarade varför väntan va lång 

blev patienterna upprörda. 

13  

Cypress. 2014, USA. 

Advanced Emergency 

Nursing Journal 

The Emergency 

Department – 

Experience of Patients, 

Families, and Their 

Nurses 

Att beskriva patienter, 

familjer och 

sjuksköterskors 

upplevelser vid kritisk 

sjukdom på 

akutmottagning 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: 

Djupintervjuer 
Urval: 10 patienter (6 män 

& 4 kvinnor), 8 

sjuksköterskor (1 man & 6 

7 kvinnor) och 5 

familjemedlemmar. 

Beskriver patienters upplevelser av 

sjuksköterskan bemötande och 

handlingar, både positiva och 

negativa aspekter. Belyser 

negativa aspekter som att 

personalen pratar om privata saker 

inne hos patienten med varandra. 

Positiva aspekter var att 

sjuksköterskan kom in ofta och 

kollade till patienterna och talade 

lugnande. 

12  

Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh. 2011. Sverige. 

Journal of Clinical Nursing 

On a hidden gameboard: 

the patient’s first 

encounter with 

emergency care at the 

emergency department 

Att beskriva och 

förstå patienter och 

anhörigas upplevelser 

av mötet med 

akutsjukvården 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer 

Urval: 14 patienter (6 män 

& kvinnor) 

Beskriver patienter och anhörigas 

erfarenheter i mötet med 

akutsjukvården, att möta 

akutsjukvården utan veta om 

eventuella “spelregler”. Beskriver 

hur patienterna upplever de olika 

15  
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reglerna utifrån information från 

personalen ger. Även att 

bemötandet spelar stor roll och 

kommunikationen mellan personal 

och patient. Belyser även 

sjuksköterskan arbetsförhållanden 

i prägling på relationen till 

patienten.  

Frank, Asp & Dahlberg. 

2008. Sverige. 

International Emergency 

Nursing 

Patient participation in 

emergency care – A 

phenomenographic 

study based on patients’ 

lived experience 

Att beskriva 

patienters olika 

föreställningar av sin 

vård på 

akutmottagningen. 

Design: Kvalitativ 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer 

Urval: 9 patienter (4 

kvinnor & 5 män) 

Här beskrivs det svårigheter med 

att vara patient och bli involverad i 

sin vård. Att det brast i 

kommunikationen, att 

sjuksköterskorna kom in på 

rummet utan att förklara vad som 

kommer att hända senare. 

Patienterna ville bli behandlade 

med respekt.  

14 

Granström, Strömmer, 

Falk & Schandl.  2018. 

Sverige. International 

Emergency Nursing 

Patient experiences of 

initial trauma 
Att beskriva 

patienters upplevelser 

av traumateamets 

vård vid svåra skador. 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: Semi-

strukturerade Intervjuer 

med innehållsanalys 

Urval: 16 st patienter 

Beskriver patienternas upplevelser 

av att vara utsatt för ett stort 

trauma. Beskriver även 

patienternas upplevelser av 

traumateamets handlingar. 

Patienterna finner sig i en 

skrämmande situation, många var 

nöjda med trauma teamet insats. 

Medans några var missnöjda å 

grund av de inte förstod vad 

teamet sa eller vem som pratade.  

13 

Kaufman, Richmind, 

Wiebe, Jacoby & Holena. 

2017. USA. American 

Medical Association. 

Patient Experience of 

Trauma Resuscitation 

Att beskriva 

patienters erfarenheter 

vid återupplivning 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: Djup 

intervjuer och 

videoobservation  

Beskriver patienters upplevelser av 

återupplivning och traumatemats 

roll, erfarenheter av bemötande 

och patienters känslor av att ligga 

16  
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och traumateamets 

roll. 

Urval: 30 st 

intervjudeltagare och 20 st 

deltog vid 

videoobservation 

på en brist med traumateamet runt 

sig som arbetar för att rädda livet 

på patienten. Patienterna var 

överlag väldigt nöjda med vården 

dem fått. Men kände ofta att deras 

liv låg i händerna på 

traumateamets ledare. 

Liu, Milne, Yun & Walsh. 

2014. USA. Emergency 

Medical Journal 

The boarding experience 

from the patient: the 

wait 

Att beskriva 

patienters upplevelser 

av väntan på 

inläggning på 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ  
Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 
Urval: 18 st patienter (9 

kvinnor & 9 män) 

Beskriver patienters upplevelser av 

att vänta på akutmottagningen för 

vidare vård på annan avdelning. 

Beskriver patienters frustration av 

kommunikationsproblem och den 

långa väntan att få komma vidare. 

Det brast mycket i 

kommunikationen och en del 

patienter visste inte ens varför dem 

låg och väntade.  

14  

Moss, Nelson, Connor, 

Wensley, McKinlay & 

Boulton. 2014. Australien. 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Patient experience in the 

emergency department: 

inconsistencies in the 

etic and duty care 

Att beskriva 

återkommande 

patienters upplevelser 

av personalens etik 

och vårdplikt. 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: Intervjuer 

Urval: 34 st patienter (23 

kvinnor & 11 män) 

Beskriver patienter som har 

återkommande besök på 

akutmottagningen deras 

erfarenheter av bemötande, etik 

och vårdplikt ifrån 

sjuksköterskorna. Patienterna 

känner sig misstrodda och inte 

tagna på allvar. En del patienter 

kände sig bra bemötta och 

upplevde det som något positivt att 

personalen kände igen dem.  

16  

Olofsson, Carlström & 

Bäck-Pettersson. 2017. 

Sverige. Emergency 

Nursing 

During and beyond the 

traige encounter: 

Chronically ill elderly 

patients’ experience 

Att beskriva äldre 

patienters upplevelser 

av triage systemet och 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: Intervjuer 
Urval: 14 st patienter (5 

män & 9 kvinnor) 

Beskriver äldre patienters 

upplevelser av triage systemet men 

även vad som händer efter. 

Beskriver även patienters 

13  
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throughout their 

emergency department 

attendances 

efter traige, vad som 

händer sedan.  

upplevelser av väntetid och 

bemötandet från sjuksköterskorna. 

Triagebedömingen gav ofta ett 

positivt intryck, men sedan hände 

det ingenting. Patienterna kände 

sig negligerade och åsidosatta. 

Philip et al. 2018. 

Australien. Palliative 

Medicine 

The experience of 

patient with advanced 

cancer and caregivers 

presenting to Emergency 

Departments: A 

qualitative study 

Att utforska 

erfarenheter och 

uppfattningar från 

patienter med svår 

cancer som har besökt 

akutmottagning. 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer  

Urval: 29 st (19 patienter 

och 10 medföljande 

personal) 

Beskriver patienter med en svår 

cancerdiagnos erfarenheter av att 

besöka akutmottagningen. 

Beskriver systemet på 

akutmottagningen, hur patienterna 

känner sig. Patienterna upplevde 

ofta att dem fick dra hela sin 

historia varje gång. Svårt sjuka 

patienter på akutmottagningen 

känner sig rädda och tycker att det 

bör finnas ett bättre sätt att få vård 

snabbt om man är svårt akut sjuk. 

15  

Skene, Pott & McKeown. 

2017. England. 

International Emergency 

Nursing 

Patients’ experience of 

trauma care in the 

emergency department 

of a major trauma centre 

in the UK 

Att beskriva 

patienters perspektiv 

på traumavård på 

akutmottagning 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Urval: 13 st patienter 

Beskriver patienters erfarenheter 

och perspektiv på att vara en 

traumapatient, belyser erfarenheter 

i bemötande från sjuksköterskor. 

Patienterna har ofta ont och är i 

chocktillstånd är det viktigt med 

att visa respekt och vara 

informativ och lindra smärtan hos 

dessa patienter. Patienterna 

behandlades som en värdig 

människa.  

17  

Swallmeh, Byers & 

Arisha. 2017. Irland. 

Informing quality in 

emergency care: 

Att beskriva och 

förstå patienters 

upplevelser av 

Design: Kvalitativ  
Datainsamlingmetod: 

Intervjuer  

Beskriver patienters upplevelser av 

information, väntetider och 

bemötandet från sjuksköterskorna 

15  
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International Journal of 

Health 

understanding patient 

experiences 

information från 

sjuksköterskorna. 

Urval: 42 st patienter (29 

kvinnor & 13 män) 

på akutmottagningen. Deltagarna 

var överens om att kommunikation 

och väntetider var avgörande för 

deras besök. 

*> 15 poäng = Hög kvalité 

9–14 poäng = Medelhög kvalité 

< 9 poäng = Låg kvalité 

 

 

 


