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Abstrakt  

Till akutmottagningen söker patienter med olika sorters skador, sjukdomar och 

behov. Många är oroliga över sitt tillstånd och för många är det den första 

kontakten med sjukvården. Vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen är 

därför av stor betydelse. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

patienters upplevelser av bemötande på akutmottagning. Litteraturstudien 

baserades på 15 vetenskapliga artiklar och en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats användes som analysmetod. Analysen resulterade i tre kategorier: 

att inte få veta skapar missnöje; att bli ignorerad och inte få sina behov 

uppmärksammade; och att kompetens skapar trygghet. Resultatet visade att 

patienter hade stort behov av att få information under sin vistelse på 

akutmottagningen för att inte känna missnöje och ovisshet. När sjuksköterskan tog 

sig tid, gav dem information, bemötte dem med respekt och som individer, kände 

de tillfredställelse. Patienter kände trygghet när de befann sig på 

akutmottagningen och de ansåg att den högsta kompetensen fanns där. För att 

kunna tillfredställa det patienten efterfrågar i vården så måste vårdpersonalen 

bemöta och se varje människa som en egen unik individ utifrån deras behov. 

Resultatet av litteraturstudie kan bidra till att öka förståelsen av patientens behov 

av ett gott bemötande.  

Nyckelord: Akutmottagning, patient-sjuksköterske relation, upplevelse, förväntningar, 

omvårdnad, bemötande, kommunikation, litteraturstudie, innehållsanalys 
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Ett gott bemötande mellan patient och vårdpersonal har visat sig vara en viktig del av en god 

vård oavsett vilken vårdform eller yrkeskategorier som är inblandade vid ett vårdmöte. Det 

professionella bemötandet skiljer sig från det privata på många olika sätt. Det innebär att vi 

som vårdpersonal behöver förstå var möjligheterna och svårigheterna ligger. Det goda 

bemötandet i vården, kännetecknas av att vårdpersonal möter de vårdsökande på ett sätt som 

värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet 

som uppstår i kontakt med vården. Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, 

som viktiga aspekter som inte får förbises. Detta borde vara en självklarhet, men i dagens 

sjukvård förekommer brister i detta avseende (Croona, 2003).  

 

Människor söker sig till en akutmottagning av många olika anledningar och nästan alla anser 

sig befinna sig i ett akut medicinskt behov. När de kommer till en akutmottagning är de i stort 

behov av trygghet och måste kunna lita på akutpersonalens professionalism och välvilja. 

Möten på en akutmottagning är vanligtvis korta och kan vara av olika karaktär beroende på 

patientens sjukdomsbild. Att vårdrelationen fungerar på ett optimalt sätt är viktigt oavsett 

vilken prioriteringsgrupp patienten än befinner sig i och ansvaret för att mötet ska bli positivt 

ligger alltid på vårdpersonalen då patienten befinner sig i en behovssituation. (Nyström, 2003, 

s.11-19, 205-206, 221). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs tydligt att patienter som söker vård ska 

kunna känna sig trygga och bli värdigt bemötta i den utsatta situation de befinner sig i. Vården 

ska vara av god kvalitet och ge trygghet för patienten.  Den ska vara lättillgänglig och 

patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. God kontakt mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och patienten ska främjas och vården ska så långt det är möjligt utformas 

i samråd med patienten. Hur personalen bemöter patienten gör skillnad vid mottagandet av 

vården. Om patienten inte blir respekterad leder det till att han eller hon känner sig förbisedd 

trots att hon eller han fått vård (Råholm & Lindholm, 1999). 

 

Det är av betydelse att vårdpersonalen använder sig av sin kunskap och erfarenhet för skapa 

en god vårdrelation och ett gott bemötande. I en studie av Berg och Danielsson (2007) 

framkom det att en vårdande relation kan uppstå om det finns tid att mötas och möjlighet att 

samtala i enskildhet. Det kan vara frustrerande att skapa en vårdande miljö i dagens hektisk 

vårdsamhälle, men viljan fanns ofta hos både vårdpersonal och patient att skapa den. Den 

vårdande relationen balanseras mellan sårbarhet och värdighet. När en vårdande relation 
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uppstår med vårdpersonal känner patienten förtroende och kan berätta om sin situation. 

Patienten kan då visa sin sårbarhet och upprätthålla sin värdighet genom att vara delaktig i 

vården. Råholm och Lindholm (1999) visar att när patientens upplevelser fokuseras i 

vårdandet stärker det patientens värdighet och självbestämmande vilket möjliggör en relation 

mellan patienten och vårdpersonalen. Det ställer då också krav på vårdpersonalen att inhämta 

djupare kunskap i vårdvetenskapen för att öka förståelsen för den komplexa verkligheten. 

Toombs (2003, s.1-7, 20, 26-27) framhåller vikten av ett bra och individanpassat bemötande. 

När personalen beaktar patienternas upplevelser vid ett vårdmöte, skapar det möjlighet för 

både ett gott medicinskt omhändertagande och en omsorgsinriktad omvårdnad. Vid vårdmötet 

är insikten om människans levda erfarenhet av stor betydelse för att öka förståelsen, vilket 

krävs för att skapa en god vårdkvalitet. 

 

Enligt Fredriksson och Eriksson (2003) skapas relationen och förtroendet genom att 

sjuksköterskan är närvarande och att patienten bjuder in till att dela sin värld och därmed sitt 

lidande.  För vårdpersonal är ett humanistiskt synsätt grundläggande och att visa känslighet 

inför andras lidande och försöka lindra innebär att känna medkänsla.  Sundin, Axelsson, 

Jansson och Norberg (2000) beskriver att patienterna känner sig nöjda och trygga med vården 

och den dagliga omvårdnaden när sjuksköterskan förstår deras behov och visar medkänsla.  

Även i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framhålls 

att helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska utgå från en humanistisk människosyn. Patienten 

ska behandlas med värdighet så att autonomi och integritet kan bevaras. Vid alla 

omvårdnadsåtgärder är det patientens välbefinnande och trygghet som ska tillgodoses. Detta 

görs genom att sjuksköterskan visar omdöme, har kunskap och ger noggrann information om 

omvårdnadsåtgärden. Baillie (2008) har visat att personalen ofta var omedvetna om hur 

patienternas värdighet påverkades vid omvårdnadsåtgärder under sjukhusvistelsen. 

Vårdpersonalen bör vid varje åtgärd de utför ställa sig frågan om de har respekt för 

värdigheten hos patienten. 

 

Johansson, Oléni och Fredlund (2002) beskriver i sin studie att patientens tillfredsställelse 

med vården är en viktig indikation på vårdkvalitet. För att vårdpersonalen ska kunna 

förbättra vårdkvalitet och patient tillfredställelsen är det nödvändigt att identifiera vilka 

behov som påverkar patienternas upplevelse i vården. Patientnämnden, Norrbottens läns 

landsting (2009) påvisar att det skett en ökning av anmälningar till patientnämnden de 

senaste åren, framförallt anmälan om bemötande. Det finns ett stort värde av att öka 



 5 

kunskap om patienters upplevelser av bemötande. Personer som uppsöker sjukvården 

förväntar sig att bli bekräftade, känna sig trygga och uppleva ett gott bemötande. Med 

patienters upplevelser som grund kan omvårdnadsåtgärder utformas som stödjer 

patienters upplevelse av ett gott bemötande och god vård, vilket gör att vårdkvalitén 

förstärks. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva patienters upplevelser 

av bemötande på akutmottagning. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar  

En systematisk litteratursökning har genomförts med hjälp av de bibliografiska 

referensdatabaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite. Sökord från främst Mesh-

termer i PubMed har använts men även fritextsökning samt manuell sökning genom 

granskning av referenslistor av valda studier. Den booleska sök operatören AND har 

använts för att öka chansen att få träffar på relevanta studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 66-67). Litteraturstudien inkluderar kvalitativa och kvantitativa 

studier med fokus på patienters upplevelse av bemötande på akutmottagning. Eftersom 

det fanns begränsat med kvalitativa studier med fokus på patientupplevelser, såg vi ett 

värde i att använda kvantitativa studier som innehöll beskrivningar av patienters 

upplevelser på akutmottagning. Vid litteratursökningen söktes studier publicerade mellan 

2000-2010, engelska och svenskspråkiga samt studier som var peer reviewed. Vi har valt 

att fokusera på studier publicerade under 2000 talet för att få den senaste forskningen.  

 

De MeSH termer som använts vid litteratursökningen var, emergency department, patient-

nurse relation, patient-satisfaction, nursing, emergency service hospital, emergency care, 

encounter, communication, caring, emergency medical service. Artiklar valdes ur 

vetenskapliga tidskrifter som fokuserade på patienters upplevelser av bemötande på en 

akutmottagning, Litteratursökningen resulterade i 31 artiklar, efter att titlar och abstrakt lästs 

igenom återstod 15 artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. Urvalet var empiriska 

studier, artiklar som exkluderades beskrev andra perspektiv än patienters upplevelser av 

bemötande på akutmottagning. 
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Tabell 1 Översikt  litteratursökning 

Syftet med sökning: Patienters upplevelser av bemötandet vid en akutmottagning 

Söknr.      *)        Söktermer                 Antal referenser      Lästa Abstrakt Utvalda artiklar 

Pub Med 20100318 

1     MSH   Emergency Service Hospital     35620 

2    MSH    Patient-nurse-relation                26068 

3    MSH    Patient-satisfaction                    42320 

4   MSH    Communication                       291792 

5    MSH   Emergency medical Service      71993 

6    MH     1 AND 2                                220 

7    MH     1 AND 2 AND 3                        29                 4                                        1 

8   MH     4 AND 5                             2543 

9  MH       3 AND 4 AND 5                             108                8   2 

Cinahl    20100318 

1        FT Emergency department                8957                               

2 TSH Patient- satisfaction                   12846        

3 TSH Encounter                 2492 

4 TSH Communication                         30434 

5 TSH Nursing                        177950 

6 TSH Emergency care           7964 

7      TSH     Caring                          10691  

8      MH      1 AND 3                               85 

9      MH      1 AND 2 AND 3                 11                 4                 3 

10      MH      1 AND 4                          332   

11      MH      1 AND 2 AND 4                  34                2                        2 

12     MH      3 AND 6                                             34                3                                         1                                

13      MH      1 AND 5                     1147 

14       MH      1 AND 5 AND 7              58                5                                          1 

*)MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning, 

MH-Kombinerade sökningar 
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Forts. Översikt  litteratursökning 

Syftet med sökning: Patienters upplevelser av bemötandet på en akutmottagning 

Söknr.      *)        Söktermer                 Antal träffar       Lästa Abstrakt           Utvalda artiklar 

Academic Search Elite 20100318 

1      TSH    Emergency care  1544    

2 TSH Patient-satisfaction 3331 

3 TSH  Emergency department 6227  

4 TSH Expectation                          62441 

5  MH 1 AND 2       15 5             2 

6 MH 2 AND 4     163 

7 MH 2 AND 3 AND 4        7                                       3                          

Summa artiklar: 15 

Totalt antal artiklar: 15 

*)MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning, 

MH-Kombinerade sökningar 

 

Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga studier (n= 15) har kvalitetsgranskat med hjälp av granskningsprotokoll 

enligt Willman et al. (2006). För att studierna skulle uppnå en hög kvalité krävdes det att 

kontexten var klart beskriven, väldefinierad frågeställning, välskrivet urval, tydlig beskrivning 

av datainsamling, etiskt resonemang, analysmetod samt diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet. Låg kvalité fick de studier där kontexten var oklart beskriven, 

där frågeställning var vag, där urval, datainsamling och analysmetod var oklart beskriven 

samt där förankringen av tolkningar i data var otydlig. Studier som hade låg kvalité valdes att 

inte användas. Två personer har granskat artiklarna var för sig vilket enligt Willman et al. 

(2006, s. 92-97, 154-157) ger en större tyngd. Willman et al. anser att det är viktigt att gå 

systematiskt tillväga för att kritiskt värdera artiklarna 
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) ·          

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Data 

insamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög/medium

/låg 

Baldurs-

dottir & 

Jonsdottir  

2002 

Island 

 

Kvantitativ 182  Enkät 

studie. 

Deskriptiv 

Cronin and 

Harrison´s 

metod, 

CBA skala 

God omvårdnad 

kännetecknas av 

att 

sjuksköterskor 

hade god 

kompetens och 

vara väl 

förtrogna med 

utrustning som 

fanns på 

akutmottagning 

 

Hög 

Chan & 

Chau 

2004 

Hong Kong 

 

Kvalitativ 56  Pilotstudie 

Enkätunder-

sökning 

Slumpmässigt 

urval 

Patienterna var i 

regel nöjda, speciellt 

äldre patienter. 

Omvårdnads-

handlingar 

värderades högt på 

akutmottagningen 

 

Hög 

Cross et al. 

2004 

England 

 

Kvalitativ 11  Semistrukt-

urerade 

intervjuer. 

Tematisk 

innehålls 

analys 

Patienter hade 

förståelse för att 

viss väntan 

kunde uppstå, 

men 

informationen 

borde vara 

bättre på akut 

mottagningen 

 

Hög 

 

Frank et al.  

2008 

Sweden  

 

Kvalitativ 9 Intervjuer med 

fenomenografisk 

analys med 

livsvärldsteori  

Studien beskrev 

patienternas 

upplevelse av 

delaktighet i vården 

och hur de upplever 

sitt besök på en 

akutmottagning 

 

Hög 

Johnson et 

al. 

2007 

USA 

 

Kvantitativ 260 Icke blindad 

prospektiv 

randomiserad 

studie  

Patienter som deltar i 

ett sittande möte med 

personalen upplever 

mötet längre än om 

personalen står under 

samtalet på 

akutmottagningen. 

 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) ·         

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Data 

insamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög/medium

/låg 

Muntlin 

et al. 

2005 

Sweden  

 

Kvantitativ 200  

 

 

Frågeformulär.  

Analyserad med 

KUPPIT 

dataprogram 

Patienter upplevde 

olika grad av behov 

av information, 

beroende på deras 

tillstånd. Det visade 

sig att patienter med 

högre utbildning var 

mer kritiska till sin 

vård på 

akutmottagning. 

 

Hög 

Nydén et al. 

2002 

Sweden 

 

 

Kvalitativ 7 

 

Semistruk-

turerad 

intervju 

Hermeneuti

sk analys 

Att äldre patienter 

inte känner sig säkra 

och trygga under 

vistelsen på 

akutmottagningen 

De är inte heller 

involverade i sin 

hälsoprocess 

 

Hög 

Nyström et 

al. 

2003 

Sweden 

 

Kvalitativ 18 Intervju 

med 

hermeneuti

sk 

livsvärldsan

sats. 

Kvalitén i mötet 

varierar beroende på 

vilken sjuksköterska 

som var i tjänst på 

akutmottagningen. 

Det framkom att det 

fanns en tendens till 

att vårdpersonalen 

koncentrerade sig på 

teknisk kompetens 

snarare än på 

omvårdnad. 

 

Hög 

Pytel et al. 

2008 

USA 

Kvantitativ 196 Prospektiv, 

deskriptiv 

studie 

Studien beskriver 

patienter och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

kommunikationens 

betydelse. 

Medel 

Stuart et al. 

2003 

Australien 

Kvantitativ 98  Semistruktu

rerad 

fokusgrupp 

Etnografisk 

 

Patienterna behövde 

information om 

väntetider och hur 

akutmottagningen 

fungerade. 

Medel 

Taylor et al. 

2002 

Australien 

Kvantitativ 2419 Retrospekti

v analys av 

patienters 

klagomål 

36akutmott

agningar 

under 36 

månader i 

Australien 

Kommunikation är 

den vanligaste 

orsakerna till 

klagomål och även 

personalens attityder 

och oartighet. 

Otillräcklig 

behandling är också 

en orsak till klagomål 

på akutmottagning 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) ·          

Författare/ 

År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Data 

insamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög/medium

/låg 

Thrasher & 

Purc-

Stephenson 

2007 

Canada 

Kvantitativ 113 Enkät- 

undersökning. 

 

Patienter är nöjda 

med akutvården, 

känner tillfred-

ställelse med 

behandling och 

information. 

 

Medel 

Toma et al. 

2009 

USA 

 

Kvantitativ 504 Tvärsnittsstudie Patientens 

tillfredställelse var i 

stark relation med 

patientens 

uppfattning om 

personalens sociala 

kompetens 

 

Hög 

Watt et al. 

2005 

Canada 

Kvalitativ 87 Intervjustudie 

med 

fokusgrupper 

Allmänhetens 

förväntningar på 

akutmottagning 

identifierades i denna 

studie. 

Sex områden 

kategoriserades, 

kommunikation med 

patienter, väntetider, 

triage, information, 

vårdkvalitet, 

förbättringar. 

 

Hög 

Wiman et 

al. 

2006 

Sweden 

Kvalitativ 23 Semistruktur-

erade intervjuer 

analyserades 

med innehålls-

analys 

Viktiga aspekter som 

framkom från 

patienter var 

kommunikation, 

delaktighet, 

engagemang på 

akutmottagning. 

Hög 

 

Dataanalys 

De vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudien har analyserats med en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen är en beskrivande analys. 

Den metoden är lämplig vid forskning som fokuserar på mänsklig kommunikation. 

Litteraturstudien genomfördes med ett inifrånperspektiv, vilket beskriver personens 

upplevelser. Den manifesta ansatsen beskriver det synliga och självklara i materialet. Den 

kvalitativa innehållsanalysen kan på ett systematiskt sätt dra meningsfulla slutsatser och 

ge kunskap och förståelse om ett specifikt fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). 
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I denna litteraturstudie har den manifesta kvalitativa innehållsanalysen skett i flera steg 

och inspirerats av Burnard (1991). Analysen startade med att vi läste igenom de 

vetenskapliga studierna noggrant för att få en helhetskänsla. Därefter identifierades de 

textenheter som svarade mot syftet och omgivande text togs med så sammanhanget 

kvarstod. Vi gjorde därefter en kondensering av textenheterna. Textenheterna 

kondenserades i syfte att bibehålla kärnan i varje textenhet. Därefter genomfördes en 

kodning utifrån de upplevelser som beskrevs i textenheterna för att säkerställa struktur 

och systematik vid analys. Textenheter kategoriserades, kategorier jämfördes med 

varandra och de med likartat innehåll sammanfördes för att reducera antalet kategorier 

och bilda bredare kategorier. Alla textenheter jämfördes sedan under analysens gång 

utifrån likheter och olikheter. Under analysarbetet gick vi kontinuerligt tillbaka till 

originaltexterna för att kontrollera validitet, undvika tolkningar och för att identifiera att 

textenheterna svarade mot syftet.  I syfte att finna ytterligare samband mellan de olika 

kategorierna genomfördes kategoriseringen i 8 steg.  Vi har granskat textenheter så att de 

ska kunna höra till en relevant kategori och inga textenheter ska kunna hamna i mer än en 

kategori.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras nedan i löpande text 

och illustreras med citat.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att inte få veta skapar missnöje 

Att bli ignorerad och inte få sina behov uppmärksammade  

Att kompetens skapar trygghet  

 

Att inte få veta skapar missnöje 

Studier (Cross, Goodacre, Cathain & Arnold, 2004; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008 

Thrasher & Purc-Stephenson, 2007; Toma, Triner & Mc Nutt, 2009; Watt, Wertzler & 

Brannan, 2005) visar att information om väntetider hade stor betydelse för patienters 

tillfredställelse på akutmottagningen. När patienter fick information och förklaring om 

prioritets ordning på akutmottagningen hade de lättare att förstå och acceptera den. Långa 
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väntetider var ett vanligt klagomål, men det framkom att när patienter fick adekvata 

förklaringar till väntetiden hade de större förståelse för situationen.  

 

Give me an explanation why I keep getting bumped down the line or what is 

happening…don’t just stick me in a corridor and leave me. That bugs me. Let 

me know what´s going on. If I´ve got to wait 8 hours because you only have 1 

doctor on then tell me that. (Watt et al., 2005, s.16). 

 

Då patienter hänvisas från akutmottagningen så är det viktigt för att få en tydlig förklaring till 

varför och vart de ska vända sig för att få hjälp. Det ger en känsla av delaktighet och 

motverkar missnöje (Cross el al., 2004). Studier (Frank, Asp & Dahlberg, 2008; Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003; Wiman, Wikblad & Idvall, 2006) visade att patienter kände ett 

missnöje och ett dåligt bemötande då de inte fick tillräcklig information eller då personal inte 

lyssnade på vilken information de hade behov av. Nystöm et al. (2003) och Wiman et al. 

(2006) beskrev att patienter flyttades från väntrum till olika undersökningsrum utan 

förklaring. De blev lämnade ensamma i flera timmar med obesvarade frågor. Då de fick 

kontakt med personal och möjlighet till god information så kände de sig nöjda. I studier av 

Nyström et al.(2003)  framkom det att patienter ibland fick information de inte önskade, de 

kunde bli involverade i personalens problem och om den tunga arbetsbelastningen och bristen 

på personal. Det ledde till att patienter kände att de var i vägen och ställde till bekymmer för 

personalen, vid sådana omständigheter undvek patienter att söka personalens uppmärksamhet. 

 

It is horrible to be left in a waiting room and no one comes to check 

up on you.( Nyström et al., 2003, s. 764) 

 

I flera studier (Chan & Chau, 2004; Nyden, Petersson & Nyström, 2002) framkom det att när 

personal förklarade i medicinska termer så var det svårt att ta till sig information. Personal 

förvissade sig inte om att patienter förstod den givna informationen och fick inte möjlighet att 

ställa frågor de hade behov av. Andra studier (Nyden et al., 2002; Pytel, Fielden, Meyer & 

Albert, 2008; Stuart, Parker & Rogers, 2003; Toma et al., 2009; Watt et al., 2005; Wiman et 

al., 2006) visar att patienter förväntar sig att personal fortlöpande gav information och 

förklaringar om väntetid, förseningar, behandling och resultat av behandlingar. I en studie 

(Nydén et al., 2002) påtalades att trots ohälsa var det viktigt för patienter att förstå och få veta 

vad som hände under sjukhus vistelsen för att inte känna ovisshet. Det var av betydelse för 

patienter att få vara delaktiga i sin vård och behandling på akutmottagning (Wiman et al., 

2006). Patienter upplevde det viktigt med kontinuiteten och tydligheten i kontakten med den 

Sjuksköterskan som var patient ansvarig (Nyström et al., 2003).    
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Pleases could the staff explain more about what they are doing-people will be a 

lot more patient and understanding if they know what is taking place and why 

they are waiting. (Stuart et al., 2003, s.372) 

 

Att bli ignorerad och inte få sina behov uppmärksammade 

En studie (Nydén et al., 2002) visade att när patienter kom till akutmottagningen upplevde de 

ett bristande bemötande då sjuksköterskan ibland inte tog deras oro för sjukdom på allvar 

vilket gjorde att de kände sig ovälkomna. När sjuksköterskor bemötte vänligt och respektfullt 

hjälpte det till att stärka integriteten.  

 

They seem to think that there is nothing wrong with me. 

( Nydén et al., 2002 s.764) 

 

Studier (Nydén et al., 2002; Nyström et al., 2003; Taylor, Wolfe & Cameron, 2002; Watt et 

al., 2005) beskrev att patienter upplevde att personal inte uppmärksammade deras behov när 

de befann sig på akutmottagningen en längre tid. Patienter upplevde också att personal 

uppträdde oartighet i bemötandet. Det var framförallt äldre patienter som upplevde att deras 

behov inte blev tillfredställda. Patienter upplevde att personal förväntade sig att anhöriga 

skulle hjälpa till med de omvårdnads behov som uppkom under den tid de befann sig på 

akutmottagningen. Det framkom att vissa sjuksköterskor ägnade lite eller ingen tid till 

lågprioriterade patienter på akutmottagningen. Patienter upplevde att det fanns tid då personal 

bara stod och väntade och ignorerade dem och istället deltog i egna personliga samtal inom 

hörhåll för patienter. Däremot fanns det en del sjuksköterskor som använde den tiden till att ta 

reda på mer om patienters önskan och behov. Det framkom också att många patienter inte 

uttryckte sina önskemål till sjuksköterskan och konsekvensen blev att sjuksköterskan inte 

uppmärksammade patienters omvårdnads behov.  

 

You can imagine. I was lying there for over 23 hour and I was given 

nothing to eat during all that time. The nurses are not attentive at all. 

(Nydén, et al., 2002, s. 271) 

 

En studie (Frank et al., 2008) visar vikten av att patienter blir erkända och sedda i kontakten 

med personal på akutmottagning. Patienter upplevde att sjuksköterskan var mer fokuserad på 

de medicinska aspekterna av sjukdomen än av patienter som individ er.   Patienter upplevde 

också en begränsad kontakt med personal under sin vistelse och ibland fick patienter ta till 

åtgärder för att själva skapa kontakt så som att skrika eller ringa på klockan upprepade gånger 

för att få uppmärksamhet. 
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The only contact I had with here was when she came with huge needless. 

Again, they do not observe other needs, when they come to me it’s when  

they have to do something to me, give me a jab or take me somewhere. 

(Frank et al., 2008, s. 17) 

 

Flera studier (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Nyström et al., 2003; Pytel et al., 2008) 

påtalade att patienter som sökte sig till akutmottagning hade förväntningar om att få möta en 

sjuksköterska med vårdande attityd, som tog sig tid att lyssna och låta patienter ställa frågor. I 

en studie av Johnson, Sadosty, Weaver och Goyal (2007) framkom det att patienter upplevde 

mötet längre då personal satt inne hos patienter än då de stod. De upplevde också att personal 

var mer engagerad då de satt hos patienter under mötet. 

 

I took a shower before I went to the ECU, in spite of a severe headache I 

know that some nurses cab be very critical if the patients are not clean 

enough.( Nyström et al., 2003, s. 765) 

 

Att kompetens skapar trygghet  

Patienter som sökte sig till akutmottagning värderade sjuksköterskans kompetens och det 

tekniska kunnandet högt. Det ansågs vara viktigt att sjuksköterskan visste vad hon skulle göra, 

visste när det var dags att kalla på läkare och kunde hantera utrusning. Detta var betydelsefullt 

för känslan av förtroende och trygghet. Patienter beskrev att de ofta kände sig trygga när de 

befann sig på akutmottagning, de ansåg att den högsta kompetensen fanns där (Baldursdottir 

& Jonsdottir, 2002; Nyström et al., 2003).  

 

I just want to say that I have a sense of security after arriving in the ECU. I 

know that I will get help here. If they can’t do it, no one can.  

(Nyström et al., 2003, s. 766) 

 

Detta stärks i en studie av Wiman et al. (2006) där det framkom att när man hade livshotande 

sjukdom/skada upplevdes ett snabbt omhändertagande av ett kvalificerat team på 

akutmottagning och man kände sig trygg och uppmärksammad. 

 

It was very good….took no time at al. I thought it was very professional. 

(Wiman et al., 2006 s.719) 

 

I studien Nydén at al. (2002) framkom det att patienter upplevde rädsla då personal använde 

sin professionella status som makt. De undvek att störa sjuksköterskan för att få hjälp med 

omvårdnadsbehov då personal upplevdes vara stressade och irriterade. 
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You appreciate the nurse very much when they are kind and friendly. It 

isn’t nice to be take care of by someone who really doesn’t care. (Nydén, 

et al., 2002, s. 272) 

 

Det beskrevs i studier (Nydén et al., 2002; Nyström et al., 2003) att patienter kände en ökad 

trygghet då anhöriga fanns med på akutmottagning. Anhöriga kunde hjälpa till att söka 

kontakt med personal om de inte fick uppmärksamhet då de väntat i flera timmar i 

undersökningsrum. Miljön på akutmottagningen hade stor betydelse för patienters trygghet 

och välbefinnande. De beskrev att de kände sig trygga när de fick ligga på en brits i korridor 

jämfört med att ligga ensam på undersökningsrum. Om hälsotillståndet skulle försämras 

skulle de kunna ropa på hjälp. 

 

If you don´t bring a family member it is much worse to be kept in an 

examination room than in the corridor. People are running around on the 

corridor and you can always call for a nurse. (Nydén et al., 2002, s. 271) 

 

Stuart et al. (2003) beskrev i studien att för att känna trygghet är det viktigt att förstå det språk 

som talas på akutmottagning. De beskrev att det fanns ett stort värde i att anlita tolktjänst samt 

få informationsblad på olika språk för att skapa en trygghet och kunna förmedla sina behov 

till varför de sökte akutmottagning. 

 

More understanding of people’s cultural needs is required  

(Stuart et al., 2003 s. 373) 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av bemötande på 

akutmottagning. Analysen resulterade i tre kategorier: Att inte få veta skapar missnöje; att bli 

ignorerad och inte få sina behov uppmärksammade; att kompetens skapar trygghet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att känslan av att inte få veta skapar missnöje under besöket 

på akutmottagning. För att få information och inte känna sig missnöjd menar Newson (2006) 

att vårdpersonalen har ett ansvar att vara närvarande och att hålla kommunikationen igång. 

Med närvaro menas att lyssna och att ge patienten respons när de talar. Kommunikation är ett 

viktigt verktyg för att skapa kontakt med patienten och minska missnöjet. Enligt Dunne (2005) 

är kommunikation en kontinuerlig process och den sker både verbalt och icke verbalt.  

Kommunikationen är en viktig del i god vård och grunden för att bygga upp en förtroendefull 

relation som förbättrar vården och minskar irritationen och stressen hos patienter. Det framkom i 
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studien att patienter som fick information av vårdpersonalen ofta befann sig i en stressad situation 

och var trötta, därför behövde de höra informationen som gavs flera gånger för att kunna ta till sig 

den och känna sig lugna. Kommunikation är inte enbart att ge information till patienten utan 

också att ge ett känslomässigt stöd. Det skulle vara naivt att säga att kommunikation enbart 

skulle ges genom tal, det framgår tydligt i studien att det skulle vara oerhört svårt att 

kommunicera utan omsorg. Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) 

beskriver i sin studie att information är grunden för delaktighet och patienter vill vara delaktiga 

i sin vård men det skiljer sig mycket från individ till individ och en del patienter tyckte det var 

skönt att ha en passiv roll. Det beskrevs att patienter vill ha information som var saklig, tydlig och 

korrekt för att kunna förstå den. Vid beslutandeprocessen av deras vård var det viktigt att patienter 

fick förutsättningar för att kunna göra val och ha inflytanden. Det var också viktigt att stämma av 

vid informationstillfället, för att försäkra sig om att patienten hade förstått den givna 

informationen och kände sig delaktig. När sjuksköterskan skapade en atmosfär av förtroende 

och delaktighet så möjliggjorde det kommunikation för patienten. En studie av Kelly (2005) 

visade att om vårdrelationen med sjuksköterskan är bristfällig kan patienten få en känsla av att 

förlora sin autonomi och kontroll. Det framkom att sjuksköterskor ibland på förhand bestämt 

patientens behov av information, innan de träffat patienten vilket också beskrevs i 

litteraturstudiens resultat. Känslor av osäkerhet i samband med sjukdom var något som 

beskrevs i en studie av Neville (2003) där patienters väntan och att inte veta var av central 

betydelse i samband med sjukdom.  Att konfronteras med sjukdom kunde skapa en osäkerhet 

hos patienten, detta förstärks om det rådde brist på information eller om informationen var 

otydlig. För att hjälpa patienten att hantera osäkerheten kunde sjuksköterskan skapa en bra 

kontakt och ge kontinuerlig information. 

 

Litteraturstudiens resultat lyfte fram hur viktigt det är att få veta vad som händer under 

vistelsen på akutmottagningen när man är akut sjuk. Det framkom att betydelsen av 

information har ett stort värde och det är viktigt att vårdpersonal ser varje individ och möter 

dem utifrån deras informationsbehov. Detta är en enkel och lätt åtgärd för vårdpersonalen att 

skapa den delaktigheten för att patienter ska känna sig nöjda i sin egen vård. 

 

Att bli ignorerad och inte få sina behov uppmärksammade framkom i denna litteraturstudies 

resultat. Arman och Rehnsfelt (2007) beskriver i sin studie vikten av ”det lilla extra” vid 

vårdmötet mellan patient och vårdpersonal. För vårdpersonal är det viktigt att känna igen, 

prioritera och göra sitt yttersta för patienten. Det leder till ett förbättrat samspel och att 
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patienterna känner att personalen bryr sig om dem. Detta stärks i en studie av Williams och 

Irurita (2004) där det framkom att patienter ofta upplevde att sjuksköterskan var upptagen och 

de kunde ringa många gånger på signalknappen innan någon kom och svarade. Patienter 

kunde då känna sig nervärderade och att deras självkänsla blev störd. Det beskrevs också i 

studien att om de bara fick en liten stund, några minuter för att ”små prata” med 

sjuksköterskan så kände de sig känslomässigt bekväma och sedda. I en studie av Björck och 

Sandman (2007) beskrevs vårdrelationen som kärnan i god vård. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient uppstår i varje möte oavsett tid och varaktighet. Mötet eller 

relationen kan vara vårdande eller icke vårdande där det vårdande mötet kan vara 

hälsobringande för patienter medan ett icke vårdande möte kan leda till modlöshet. Relationen 

mellan sjuksköterskan och patient har förändrats i takt med förändringar i sjukvården. 

Vårdtiderna förkortas och mötena blir kortare och flyktigare idag vilket ställer större krav på 

personalen att reflektera och få utbildning i att skapa goda relationer En studie av Andersson 

(1994) beskrev att när en människa drabbas av sjukdom, skada eller förlust påverkas 

integriteten och helheten. Integritet kan beskrivas som ett tillstånd av helhet. En skada på 

integriteten kan vara synlig till exempel en förlust av en kroppsdel, men det behöver inte alltid 

vara så. Endast den enskilda människan kan uppleva om hans eller hennes helhet har 

påverkats. Det som upplevs som skada kan vara olika hos olika personer. Att vårdpersonal är 

medveten om detta är en förutsättning för att de ska kunna respektera patienters integritet. 

Studier av Jangland, Gunningberg & Carlsson (2008) beskrev att patienter upplevde att deras 

integritet inte respekterades då information gavs, i korridor eller i ett rum med andra.  Det 

fanns ett stort behov av privat sfär då personalen gav dem information om diagnos och 

behandling. Att som patient bli avbruten under pågående samtal med sjuksköterskan 

upplevdes respektlöst. Bristen på en privat sfär medförde att man kunde ta del av andra 

patienters diagnos och behandling vilket skapade känslor av obehag. 

 

I studien Jangland et al. (2008) framkom det att otillräcklig respekt och empati var två av de 

vanligaste klagomålen vid det professionella mötet. Patienter beskrev att då personal 

presenterade sig och hade ögonkontakt upplevde det ett respektfullt bemötande men det 

framkom i studien att det inte alltid var så. Patienter beskrev personalens ovilja och 

nonchalans då de behövde deras hjälp och ringde på signal knappen. De upplevde avsaknad 

av empati och respektlöshet hos personalen vilket gjorde att de kände rädsla att besvära. I en 

studie av Larsson et al. (2007) beskrev patienter vikten av att sjuksköterskor använder sin 

inlevelse och empatiska förmåga i mötet med patienter. Även att aktivt lyssna och ge respons 
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till det patienter förmedlar både det uttalade och outtalade framkom som viktiga aspekter i 

studien. För att skapa full förståelse i vårdrelationen beskrev Råholm och Lindholm (1999) 

betydelsen av etik, värdighet och medkänsla i den komplexa verkligheten. Etik i vården är 

viktigt för att förstå vårt förhållningssätt mot patienter och etik står för ”att vara där” och att 

bekräfta patienters värdighet. I en studie av Rehnsfelt (2005) framkom det att god vård kan 

erbjudas när vårdpersonal har förståelse av livet. Etiska reflektioner vid varje vårdmöte är 

nödvändigt för att patienter ska uppleva välbefinnande. När patienter upplever ett bra 

bemötande så innefattar det ett gott välbefinnande enligt det resultat vår litteraturstudie fann. 

För att patienter ska känna ett bra bemötande så måste vårdpersonal vara närvarande. 

Vårdpersonalen måste ta sig tid och lyssna för att kunna skapa en god relation till patienter 

som behöver vårdens hjälp. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kompetens skapar trygghet. Det överensstämmer 

med en studie av Williams & Irurita (2004) där patienter beskrev att de upplevde trygghet när 

de kunde lita på sjuksköterskans kompetens, när sjuksköterskan snabbt bad om hjälp av 

kollegor och hade god iakttagelseförmåga. Trygghet upplevdes också när sjuksköterskan 

visade att hon hade erfarenhet och var trygg när hon utförde specifika arbetsuppgifter. Hupcey 

och Miller (2005) beskrev att patienters upplevelse av trygghet berodde på relationen i 

omvårdnaden och att kunna lita på personalens kompetens. Jangland et al. (2008) visade att 

patienter kände sig otrygga då man blev lämnad ensam i ett rum, när de upplevde sig svårt 

sjuk och hade svårt att andas. Det framkom i studien att personal informerade patienter om 

personalbrist och att det inte fanns tillräckligt med personal som kunde finnas hos patienten. 

Det medförde att patienter fick ligga ensam en längre tid utan att bli uppmärksammade av 

personalen. Patienter upplevde också personalen stressad och otrevlig vilket skapade en 

otrygghet. Fossum (2007, s. 420) beskrev att beröm och uppmuntran fick patienter att växa 

och känna sig sedda vilket underlättar samarbetet vid vårdmötet, det är ett enkelt sätt att skapa 

trygghet hos patienter. Att fortlöpande beskriva vad som händer vid undersökning och 

behandling under vårdtiden ökar känslan av trygghet. Det framkom tydligt i vår 

litteraturstudie att patienter som söker sig till akutmottagning förväntar sig att få hjälp och att 

den högsta kompetensen finns där.  Därför är det oerhört viktigt att personalens kompetens 

vidmakthålls för att även i fortsättningen kunna ge patienter den allra bästa vården, vilket 

skapar trygghet. 
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Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie beskrevs patienters upplevelse av bemötande vid akutmottagning från 

ett inifrån perspektiv, vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats då vi 

ansåg den bäst lämpad för att beskriva upplevelser som var syftet med studien. Kvalitativ 

metod är en form av social forskning som fokuserar på hur människor tolkar och medvetande 

gör deras erfarenheter i deras livsvärld. Forskare som använder denna metod studerar 

människors beteende, perspektiv, känslor och erfarenhet utifrån ett inifrån perspektiv 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Enligt Polit och Beck (2008, s. 35-36) och Holloway och 

Wheeler (2002, s. 254-255) skall tillförlitligheten i en kvalitativ studie granskas utifrån 

begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Kontexten i studien 

ska vara väl beskriven. 

 

Pålitlighet innebär enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 250-255) att läsaren ska kunna följa 

forskarnas väg i detalj för att se hur de gått till väga för att nå fram till sitt resultat. Någon 

annan ska kunna göra en liknande studie och komma fram till samma resultat.  I denna 

litteraturstudie har vi visat på pålitlighet genom att redovisa litteratursökningen i en 

översiktstabell (tabell 1). De artiklar som ingått i vår analys redovisas i tabell (tabell 2) där 

även studiens kvalitet bedömts. Artiklarna i litteraturstudien håller hög eller medel kvalitet 

detta anser vi stärker pålitligheten i studien. 

 

För att en studie ska ha trovärdigheten innebär det enligt Holloway och Wheeler, (2002, s. 

250-255) och Polit och Beck (2004, s.430) att resultatet ska överensstämma med deltagarnas 

upplevelser. Även hur data insamlats och hur analysprocessen svarar upp mot 

undersökningens syfte påverkar trovärdigheten.  Vi har noggrant valt ut de textenheter som 

motsvarat litteraturstudiens syfte för att stärka trovärdigheten. För att minska risken för 

tolkning har vi varit två som läst igenom artiklarna som legat till grund för analysen och vi har 

regelbundet gått tillbaka till ursprungstexterna under analysarbetet.  Genom att styrka 

brödtexten i resultatet med citat från originaltexterna ökar trovärdigheten i litteraturstudien. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten när kategorierna stärks med citat 

från artiklar som ingått i analysen.  Metoden och de artiklar som ingår i analysen visas tydligt 

i tabellform vilket ökar trovärdigheten i litteraturstudien. Brister i denna litteraturstudie kan 

vara att artiklarna är på engelska och att det kan förekomma att feltolkningar gjorts vid 

översättningen och att data därmed gått förlorad. Denna litteraturstudie har granskats vid 
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seminarier där vi fått feedback av studiekamrater och handledare, detta ökar trovärdigheten i 

studien.  

 

Överförbarhet innebär hur resultatet av studien kan överföras till liknande situation eller 

deltagare (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). I denna 

litteraturstudie finns en tydlig beskrivning av datainsamling, urval, och analysprocess samt 

redovisning av resultat. En svårighet och risk för eventuella tolkningar av analysmaterialet 

skulle kunna vara att vi som författare har arbetat under många år vid akutmottagningar på 

olika ställen i landet och har erfarenheter, igenkännande och förståelse av det som 

framkommit i artiklarna. Fördelarna däremot med artikelsökningen var att vi haft ett brett sök 

förfarande. Vi valde att utgå från artiklar publicerade mellan 2000 - 2010 för att få det mest 

aktuella inom forskningen från världens olika akutmottagningar. Då det var svårt att finna 

kvalitativa artiklar som publicerats 2000-2010 så valde vi att även ta med kvantitativa studier.  

Vi fann ett värde att ha med dessa då de beskrev patienters upplevelser av bemötande. En 

svaghet med de kvantitativa studierna kan vara att innehållsperspektivet kan ha påverkats då 

en del av de kvantitativa studierna använde sig av enkät undersökningar. Vi har använt 

beskrivande data från dessa studier för att få fram patientupplevelser.   

 

En studies bekräftelsebarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) att 

undersökningen måste säkerställa att resultatet kommer från empirin och inte från forskarnas 

förutfattade meningar. Läsaren ska kunna spåra informationen till original källan. Eftersom vi 

använt en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats stärker det bekräftelsebarheten i 

denna litteraturstudie. Vi har under analysarbetet varit införstådda med vår teoretiska och 

praktiska förförståelse, då vi arbetat många år inom akutmottagning. Eftersom vi varit 

medvetna om detta, anser vi att vi kunnat hantera det genom att reflektera och arbeta textnära 

med analysmetoden. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie fokuserar på hur patienter upplever bemötandet från personalen på 

akutmottagning. En viktig del av upplevelsen av ett bra bemötande är att få kontinuerlig 

information om väntetider, diagnos och behandling. Informationen bidrar till en 

upplevelse av delaktighet och minskar ovissheten. Patienter efterfrågar mer tid och 

uppmärksamhet från sjuksköterskor och ett ökat engagemang i mötet. Det behövs det där 

”lilla extra” för att patienter ska känna sig sedda. Hinder för personal att skapa goda 
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relationer och ökat engagemang, kan bero på personalbrist, korta vårdtider och tidsbrist. 

Att tvingas döva sitt samvete när man inte kan leva upp till patienters förväntningar leder 

till stress hos personalen.  Kunskap och kompetens är en hög trygghets faktor för 

patienter på akutmottagning och det är en viktig aspekt att ta med sig vid den vård 

utvecklig och effektivisering som många organisationer idag befinner sig i. För att kunna 

tillfredställa det patienter efterfrågar måste vårdpersonal bemöta och se varje människa 

som en egen unik individ utifrån deras behov. Det krävs att vårdpersonalen ständigt 

reflekterar över en etisk medvetenhet där etik, värdighet och medkänsla diskuteras. 

Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med etiska frågor i handledning och 

diskussioner med personal och chefer för att stärka patienters upplevelser av ett gott 

bemötande där deras behov av att få veta och få sina behov uppmärksammade är i fokus. 

Det finns också förbättringsområden att gå vidare med inom forskningen för att specifikt 

ta reda på hur olika individer upplever ovisshet för att vårdpersonalen ska kunna möta 

upp till det.  
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