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Abstrakt 

Patienter kommer till akutmottagningen av olika orsaker. De kan vara 

skadade, sjuka eller ha andra besvär. För vissa kan det vara första gången 

de kommer i kontakt med sjukvården. Patienter kan känna oro och trots 

ett stort behov av bra bemötande kan det brista i samspelet med 

sjuksköterskan. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en 

akutmottagning. Tio vetenskapliga studier utförda på svenska 

akutmottagningar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i tre kategorier; att få bristfällig information, att inte bli sedd 

och få sina behov tillfredsställda, att känna trygghet. Resultatet visade att 

patienter kände sig missnöjda med den information de fick av 

sjuksköterskan på akutmottagningen. De upplevde oro av att inte få 

information om vad de väntade på eller hur lång väntetiden skulle bli. 

Patienter uttryckte en önskan om att få mer uppmärksamhet och mer 

delaktighet i sin vård. Samtidigt var det många som kände sig trygga bara 

av att komma till akutmottagningen och bli omhändertagen av 

sjuksköterskor som beskrevs som kompetenta. Bemötandet är av stor 

betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska. För att 

patienter ska få ett bemötande baserat på sina behov bör det arbetas fram 

bättre rutiner för den information som ges. Sjuksköterskor måste ta reda 

på vad patienter vill veta och det måste ges tid att reflektera över vilken 

människosyn som präglar den vård som ges. 

 

Nyckelord: bemötande, upplevelse, patient, kvalitativ, innehållsanalys, 

akutmottagning, litteraturstudie 

 

 

 



3 
 

Patienter som kommer till akutmottagningen upplever att deras skador eller tillstånd är 

allvarliga eller livshotande. Upplevelsen av att bli allvarligt sjuk innebär att plötsligt bli 

medveten om att allt det självklara i det dagliga livet ifrågasätts och den personliga 

integriteten hotas (Engström & Söderberg, 2007). Alla patienter har olika upplevelser av sin 

sjukdom eller skada och dennes tillstånd kan förändras snabbt (Andersson, Jakobsson, 

Furåker & Nilsson, 2012). De som söker vård gör det utifrån en oro för sin hälsa och ett 

behov av snabb bedömning och hjälp (SBU, 2010). Patienter som kommer till 

akutmottagningen är ofta smärtpåverkade, känner sig sårbara, oroliga, rädda och stressade 

vilket påverkar deras möjlighet till självständighet (Kelly, 2005; Pytel, Fielden, Meyer & 

Albert, 2009). 

 

Patienters rädsla kan påverka samspelet mellan denne och sjuksköterskor (Pytel, et al., 2009). 

Kelly et al. (2005) menar att det då är viktigt för patienter att bli bemött med empati och 

respekt. I akuta situationer är patient-sjuksköterskerelationen ofta ytlig och uppgiftsinriktad. 

Sjuksköterskor har en viktig uppgift att skapa en relation som patienter upplever tillits- och 

respektfull. Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är en ömsesidig och 

tillåtande process, det handlar om informations- och känsloutbyte. Det är grundläggande och 

nödvändigt för att en positiv relation till sjuksköterskan ska kunna utvecklas (Kelly, 2005). 

Enligt Pytel et al. (2009) är det viktigt för patienter att bli uppmuntrade till att uttrycka sina 

behov. De behöver få tillräckligt med information om sin sjukdom och sin situation för 

optimerad behandling och tillfrisknande. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att 

vården skall tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet samt vara av 

god kvalitet. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) har patienter i hälso- och 

sjukvården rättigheten att bli bemötta med respekt. De har rätt att få begriplig information om 

hälsotillstånd och de undersökningar och behandlingar som föreslås. Vården ska i möjligaste 

mån utformas i samråd med patienten och dennes anhöriga. Smith och Godfrey (2002) menar 

att ur ett etiskt perspektiv är den goda sjuksköterskan den som gör ”det rätta” och visar goda 

egenskaper. Det handlar om en flexibel och empatisk person som har ett professionellt 

förhållningssätt, kliniska färdigheter och omfattande kunskaper. Kelly (2005) beskriver att 

sjuksköterskor behöver vara medvetna om sitt sätt att bemöta patienter, det är viktigt att tänka 

på tonläget, visa intresse för och lyssna på patienten. Ta reda på vad patienten vill ha 

information om. Mycket förmedlas också med kroppsspråk, även placeringen inför patienten 

har betydelse. I en studie (Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 2011) beskrivs att bemötande 
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handlar också om att bekräfta patienter som individer genom att visa respekt och ha patienten 

i centrum. 

 

Akutmottagningen utgör en central och omfattande del av vården. I princip tas all oplanerad 

sjukvård omhand på en akutmottagning. Akutverksamheten omfattar alla vid sjukhuset 

förekommande vårdområden och angelägenhetsgraden i ärendena är högst varierande 

(Socialstyrelsen, 2011). På nästan alla sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige triageras 

patienter av en legitimerad sjuksköterska vid ankomst till akutmottagningen. Baserat på 

patienters medicinska behov sorteras och prioriteras de utifrån symtom, orsak till ankomst 

samt resultat av mätta vitala parametrar såsom puls, blodtryck, syremättnad, andningsfrekvens 

och temperatur (Göransson, Ehrenberg & Ehnfors, 2005; SBU, 2010). Enligt Elmqvist, 

Fridlund och Ekebergh (2011b) finns det ingen egentlig definition av akutsjukvårdens 

koncept i Sverige. Denna brist på beskrivning kan inverka på akutsjukvårdens organisation 

och personalens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. I studier av Andersson et al. 

(2012) och Frank et al. (2008) beskrivs arbetssättet på en akutmottagning utifrån snabba och 

rutinmässiga möten där vård och behandling ges till ett stort antal patienter på kort tid, med 

begränsade möjligheter att tillgodose individuell omvårdnad. Elmqvist et al. (2011b) 

beskriver att personalen upplever att de slits mellan att rädda liv och samtidigt ha en förmåga 

att etablera en god kontakt med patienten och dennes anhöriga.  

 

Samhällsstrukturen i Sverige har de senaste åren förändrats till allt fler patienter med 

specifika vårdbehov. Samtidigt har vårdtiderna för inneliggande patienter kortats ner och 

antalet vårdplatser har minskats. Arbetet på akutmottagningarna har förändrats märkbart. Idag 

diagnosticeras och påbörjas behandlingar allt oftare direkt på akutmottagningen, dessutom 

förväntar sig patienterna i allt större utsträckning att få en diagnos och behandling direkt på 

akutmottagningen (Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2005). I framtiden förväntas en förändrad 

befolkningsstruktur där den största förändringen är att befolkningen får en annan 

ålderssammansättning. Andelen äldre över 65 år väntas öka. 2011 var 19 procent av 

befolkningen 65 år eller äldre för att 2060 ha ökat till hela 25 procent (Statistiska 

centralbyrån, 2012). I Sverige besöker de äldre över 85 år akutmottagningen minst två gånger 

per år, de får ofta vänta flera timmar på akutmottagningen. Dessa patienter är ofta multisjuka 

och kräver mer omvårdnadsinsatser än yngre patienter (Kihlgren et al., 2005). En följd av 

olika organisatoriska förändringar och ett ökat antal patienter som söker vård på 

akutmottagningar i Sverige har lett till klagomål på långa väntetider till läkaren, otillräcklig 
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behandling och bristande information (Andersson et al., 2012). Antalet ärenden till 

Patientnämnden rörande bemötande och kommunikation har under de senaste åren ökat. 

Patienter beskrev i anmälningarna bristande empati, bristande kommunikation och upplevelse 

av att personalen inte lyssnat (Patientnämnden, 2012).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att patienter som blir akut sjuka hamnar i en 

obekant situation där de dagliga rutinerna rubbas. Det handlar ofta om snabba möten på 

akutmottagningen vilket innebär att det för sjuksköterskor är viktigt att försöka etablera en 

god relation till patienter. Det är även viktigt att vara medveten om bemötandet och hur det 

påverkar patienter. Antalet besök på akutmottagningar i Sverige ökar liksom anmälningar från 

missnöjda patienter också har ökat. Med anledning av detta är det viktigt att sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal på en akutmottagning får förståelse och kunskap om hur patienter 

upplever bemötandet på akutmottagningen. Mot bakgrund av detta var vårt syfte med denna 

litteraturstudie att beskriva patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en 

akutmottagning. 

 

Metod 

Denna kvalitativa litteraturstudie baseras på vetenskapliga kvalitativa artiklar. Med 

litteraturstudie menas att material från tidigare genomförd forskning inom ett visst område 

granskas, bedöms och sammanställs, vilket kan inspirera till nya forskningsidéer och lägga 

grunden för nya studier. Syftet med kvalitativa studier är att utveckla ökad förståelse för ett 

fenomen utifrån individens perspektiv utan att förändra innehållet (Polit & Beck, 2008, 

s.17,220). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen baserades på studier gjorda efter forskning i Sverige, detta för att få en 

uppfattning om patienters upplevelser av bemötandet på svenska akutmottagningar och för att 

få en samlad bild kring detta. Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Dessa databaser användes eftersom de är två av de största databaserna för omvårdnadsstudier 

(Polit & Beck, 2008, s.111). Sökord som användes var: emergency department, emergency 

care unit, communication, encounter, patient, caring, nurse och experience. Sökningarna 

började med att enskilt söka på varje sökord för att sedan kombinera dessa med den booleska 

termen AND för att smalna av sökningarna. Booleska termen OR användes men resulterade 
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inte i fler artiklar (Willman & Stoltz, 2011, s.69). Artiklar som inkluderades var; publicerade 

2003-2013, skrivna på engelska, kvalitativa, peer-reviewed och full text. Studierna skulle vara 

utförda på svenska akutmottagningar med deltagare över 18 år. Ursprungligen hittades 23 

artiklar; sju uteslöts för att de inte var gjorda i Sverige, fyra för att de var kvantitativa och två 

svarade inte mot syftet. Slutligen valdes 10 artiklar ut för analys, två av dessa hittades via 

referenslistor i andra studier. Översikt av litteratursökning redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning 

Cinahl 2013-02-18 

Söknr *) Söktermer Antal referenser Antal valda 

1 FT Emergency department 15865  

2 TSH Communication 52428  

3  1 and 2 575  

4 FT Encounter 4131  

5  1 and 2 and 4 15 1 

6 TSH Patient 331306  

7 FT Nurse 59834  

8  1 and 2 and 6 402  

9  1 and 2 and 6 and 7 71 2 

10 TSH Caring 18813  

11  1 and 4 and 10 5 1 

12 TSH Experience 73601  

13  1 and 12 875  

14  1 and 6 and 12 446  

15  1 and 6 and 12 and 7  72 1 

16  Emergency care unit 261 2 

17 Direktsökning efter artikel funnen i referenslista 1 

Pubmed 2013-02-21 

Söknr *) Söktermer Antal referenser Antal valda 

1 FT Emergency department 86202  

2 MSH Communication 337777  

3  1 and 2 3039  

4 FT Encounter 15324  

5  1 and 2 and 4 50 1 

6 Direktsökning efter artikel funnen i referenslista 1 

*) TSH - thesaurustermer i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT - fritextsökning 
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Kvalitetsgranskning 

Till grund för kvalitetsgranskningen användes en modell av Willman et al. (2011, s.107,175). 

Granskningsprotokollet har bearbetats och justerats av författarna för att passa denna 

litteraturstudies syfte. Artiklarna granskades utifrån tydligt syfte, deltagarkarakteristika, etiskt 

resonemang, urval, metod och huvudfynd. Varje artikel har kvalitetsgranskats av båda 

författarna, var för sig. I bedömningen utdelades poäng som omvandlades till procent. 

Artiklar av medelkvalitet fick 70-79%, artiklar av hög kvalitet 80-100%. Inga artiklar med låg 

kvalitet hittades (jfr. Willman et al., 2011, s.108). En sammanställning över valda artiklar 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Dahlén 

et al. 

2012 
 

Kvalitativ 14 st. 

36-85 år 

9 kvinnor 

5 män 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Patienterna fick inte sina 

grundläggande behov 

tillfredsställda. De kände sig 

sårbara och inte delaktiga. 

Många kände sig otrygga. 

Tryggt ändå att bli 

omhändertagen på 

akutmottagningen. 

Hög 

 

Elmqvist et 

al.  

2011a 

Kvalitativ 4 st. 

2 kvinnor  

2 män 

Öppna 

intervjuer 

Patienter upplevde otydliga 

regler och motsägelsefulla 

förväntningar. De kände sig 

sedda som objekt. 

 

Medel 

Frank et al.  

2009 

Kvalitativ 9 st.  

26-73 år 

4 kvinnor 

5 män 

Öppna 

intervjuer 

Patienter kan ha olika behov 

av delaktighet och därför är det 

viktigt att patienten är 

utgångspunkten för all 

omvårdnad. 

 

Hög 

Kihlgren et 

al. 

2004 

Kvalitativ 20 st. 

≥ 75 år 

14 

kvinnor 

6 män 

Öppna 

intervjuer och 

observationer 

Långa väntetider var ett 

problem för de äldre. Viktigt 

att bli sedd och lyssnad på. 

Viktigt hur omvårdnaden 

utfördes. 

 

Hög 

Möller et 

al. 

2010 

Kvalitativ 20 st. 

21-86 år 

10 

kvinnor 

10 män 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Patienterna var osäkra på vad 

som skulle hända. De kände 

sig oroliga för att bli 

bortglömda. 

Triagesjuksköterskan 

upplevdes trygg. Personalen 

måste ta hand om och vårda 

patienter som människor 

utifrån ett helhetsperspektiv. 

Hög 
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Forts Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Nyström et 

al. 

2003a 

Kvalitativ 11 st. 

52-88 år 

6 kvinnor  

5 män 

Öppna 

intervjuer 

Sjuksköterskan hade fokus på 

praktiska åtgärder. Kvaliteten 

på omvårdnaden berodde på 

vilken sjuksköterska som 

arbetade. 

 

Medel 

Nyström et 

al. 

2003b 

Kvalitativ 11 st. 

52-88 år 

6 kvinnor  

5 män 

Öppna 

intervjuer 

Patienter försöker behålla den 

personliga integriteten. De 

tordes inte komma med kritik 

mot sjuksköterskor. Missnöjet 

riktades mot något  

annat. 

 

Medel 

Olofsson et 

al. 

2012 

Kvalitativ 14 st. 

71-90 år 

9 kvinnor 

5 män 

Öppna 

intervjuer 

Patienter upplever mötet i 

triagen förtroendeingivande 

och positivt men under resten 

av akutbesöket upplevs brist 

på engagemang och intresse 

för patienten och 

helhetsupplevelsen blir 

negativ. 

 

Hög 

Wiman & 

Wikblad 

2004 

Kvalitativ 23 st. 

19-71 år 

11 

kvinnor 

12 män 

Observationer 

med 

videokamera 

Teorin om vårdande och icke 

vårdande möten kan delvis 

tillämpas inom 

akutsjukvården. 

Sjuksköterskor visade 

bristande känslomässigt 

engagemang.  

 

Hög 

Wiman  

et al. 

2007 

Kvalitativ 5 st. 

3 kvinnor 

2 män 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Patienter uppfattade 

sjuksköterskors beteende som 

instrumentellt och oengagerat. 

Vissa uppfattades som 

uppmärksamma. Viktigt att 

som personal kunna anpassa 

sitt bemötande utifrån olika 

situationer. Att växla mellan 

fysisk och psykosocial 

omvårdnad för ett 

högkvalitativt bemötande. 

 

Hög 

 

Analys 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) handlar analysmetoden om att fokusera på texten; att 

beskriva det som sägs och är synligt i texten och undvika egna tolkningar. Detta gör metoden 

lämplig för omvårdnadsforskning där det efterfrågas upplevelser och ett inifrånperspektiv. I 
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innehållsanalysen betonas både skillnader och likheter genom koder och kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Upprepade genomläsningar av artiklarna genomfördes för en 

helhetsbild och känsla för innehållet. Meningsenheter som svarade mot syftet sattes in i en 

tabell, numrerades och översattes till svenska. En meningsenhet kan innebära ord, meningar 

och fraser eller delar av ett stycke. Meningsenheterna kondenserades därefter med syftet att 

korta ner texten utan att förlora kärnan i patienters upplevelser. För att kunna kategorisera de 

kondenserade meningarna kodades och grupperades materialet. Koder med liknande innebörd 

sammanfördes till preliminära kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter fördes 

likartade preliminära kategorier samman till tre kategorier (Tabell 3).  

 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier (Tabell 3). Resultatet beskrivs i brödtext och 

styrks med citat från artiklar som ingått i analysen.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=3) 
    Kategorier               

Att få bristfällig information 

      Att inte bli sedd och få sina behov tillfredsställda 

    Att känna trygghet               
 

Att få bristfällig information 

I ett flertal studier (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012; Kihlgren, Nilsson & Skovdahl, 2004; 

Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003a; Wiman & Wikblad, 2004) framkom att patienter 

kände missnöje med den information de fick vid mötet med sjuksköterskor på en 

akutmottagning, de förstod inte informationen och fick inte möjlighet att ställa egna frågor. 

När de inte fick veta vad som skulle hända varför eller hur länge de skulle vänta beskrev de 

känslor av att inte ha kontroll över sin situation I studier av Dahlen et al. (2012) och Kihlgren 

et al. (2004) beskrev patienter att de blev frustrerade, irriterade, rastlösa och agiterade när de 

inte fick information om väntetidens längd och orsaken till varför de behövde vänta. Andra 

patienter var glada i efterhand över att inte ha fått information om väntetidens längd eller sin 

låga prioritet då de hade blivit ännu mer missnöjda (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). I 

studier (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011a; Kihlgren et al., 2004) framkom att bristande 

information upplevdes osäkert och skapade mer oro och funderingar om vad som skulle hända 

efter att sjuksköterskan lämnat rummet. Kihlgren et al. (2004) beskriver att äldre patienter led 
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av att vänta länge och blev ofta mer förvirrade under väntetiden då de inte fått veta vad som 

skulle hända dem och de försökte få information av alla som gick förbi dem. Andra patienter 

uppgav att de inte fick information om de kunde lämna sitt undersökningsrum för att leta efter 

en telefon eller en toalett utan att riskera att missa läkaren. 

 

It´s the uncertainty, waiting is nothing at all, but it is when you don´t know for 

how long. You just wait for the sake of waiting (Elmqvist et al., 2011a, 

s.2613).  

 

I studier (Dahlen et al., 2012); Elmqvist et al., 2011a; Nyström et al., 2003a) framkom att 

patienter på en akutmottagning flyttades runt och träffade många olika vårdgivare. 

Provtagningar och kontroller upplevdes bli utförda rutinmässigt av flera olika sjuksköterskor 

utan dialog om varför åtgärderna var nödvändiga. I studien av Kihlgren et al. (2004) beskrev 

patienter att de hade svårt att förstå informationen som gavs då sjuksköterskor ofta använde 

medicinska termer. De uppgav att de inte fick möjlighet att berätta om sina bekymmer för 

sjuksköterskan. Detta fick dem att känna att de tappat kontrollen över sin situation vilket 

ökade oron och obehaget.  

 

Why is it that nobody is coming to talk to me…to check on me? Why is there 

no explanation about the reason I am sitting here all alone and waiting? 

(Dahlen et al., 2012, s.5-6).  

 

I studier av Wiman, Wikblad och Idvall (2007) och Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson 

(2012) framkom att patienter kände sig besvikna och missnöjda när de inte fick information 

eller endast fick bristfällig information av sjuksköterskorna om sin skada och dess 

konsekvenser. Även när de skulle skrivas ut uppstod känslor av övergivenhet och besvikelse 

när problem med bristande information om praktiska saker måste lösas av dem själva.  

 

Att inte bli sedd och få sina behov tillfredsställda 

I en studie (Frank, Asp & Dahlberg, 2009) beskrev patienter en önskan om att bli sedda och få 

uppmärksamhet av sjuksköterskorna. Det ansågs viktigt för att känna sig bekräftad och 

delaktig som en unik individ. I andra studier (Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010) 

beskrev patienter att de kände en rädsla för att bli bortglömda och att inte få hjälp när de 
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behövde smärtlindring, mat eller hjälp till toaletten. Patienter uppgav att vissa sjuksköterskor 

väntade på ordinationer från läkarna och önskade att den tiden skulle använts till mer kontakt 

med dem för att tillgodose deras behov bättre. Studier (Elmqvist et al., 2011a; Frank et al., 

2009; Kihlgren et al., 2004; Nyström, Nydén och Petersson 2003b) fann att patienter själv 

fick ansvara för att försöka etablera kontakt med sjuksköterskor. Patienter beskrev att de 

försökte få ögonkontakt, ropade eller larmade på ringklockan ofta. I studier av Dahlen et al. 

(2012) och Olofsson et al. (2012) beskrev patienter att de kände sig kränkta och respektlöst 

bemötta när deras behov inte tillgodosågs. De upplevde att sjuksköterskor inte tog deras 

smärta på allvar och att de hade behövt ha mer ont för att få bättre och snabbare hjälp. I 

studier (Dahlen et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Olofsson et al., 2012) beskrevs upplevelser 

av att sjuksköterskor inte tog reda på och var intresserade av deras sjukdom, behov av mat 

och mediciner. Istället fick de själva be om hjälp. 

 

At 9 o´clock I pressed the alarm. I had not eaten since 12 o´clock. I needed 

something for my diabetes (Olofsson et al., 2012, s.210).  

 

I studier (Elmqvist et al., 2011a; Frank et al., 2009; Kihlgren et al., 2004; Nyström, Nydén & 

Petersson, 2003b) framkom att patienter kände sig osynliga och övergivna då de lämnades 

ensamma i ett undersökningsrum eller i korridoren i flera timmar. I vissa fall kände sig 

anhöriga tvungna att ta på sig ansvaret att övervaka patientens medicinska tillstånd när 

personalen inte verkade bry sig. I studien av Kihlgren et al. (2004) beskrev patienter att deras 

behov av att bli sedda och lyssnade till ökade ju längre väntetiden blev. Tilliten och 

förtroendet för sjuksköterskor minskade när väntetiden blev lång. I studien av Dahlen et al. 

(2012) framkom att patienter kände sig förbisedda när de var kvar när sjuksköterskor bytte 

skift. De kunde till och med börja överväga om de över huvud taget skulle ha sökt vård. 

Känslan av att inte bli sedd som en individ var också beroende på vilken personal som för 

tillfället var i tjänst. Patienter beskrev att vissa sjuksköterskor upplevdes som mer engagerade 

och intresserade av deras omvårdnadsbehov och de hoppades på att åter träffa sjuksköterskor 

som man visste hade en vårdande attityd och därigenom slippa ointresserade sjuksköterskor.  

 

I felt useless as I lay there and waited for help…no one seemed to care. The 

staff was running back and forth. I was completely helpless and felt terribly 

lonely and abandoned (Dahlen et al., 2012, s.6). 
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I studier (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011a; Frank et al., 2009; Nyström et al., 

2003b) framkom att patienter inte kände sig sedda och undvek att ge uttryck för sina behov då 

sjuksköterskor upplevdes ointresserade. Patienter kände att de var till besvär när de fick höra 

om sjuksköterskors stressiga arbetssituation, underbemanning och att många andra patienter 

också var i behov av hjälp. Dahlen et al. (2012) fann i sin studie att patienter kände sig 

tvungna att sympatisera med sjuksköterskors arbetssituation och tidsbrist eller att oroa sig för 

sin egen hälsa. I studier (Elmqvist et al., 2011a; Frank et al., 2009; Kihlgren et al., 2004; 

Möller et al., 2010) framkom att patienter anpassade sig genom att ha tålamod, acceptera 

situationen och visa förståelse för sjuksköterskor genom att vänta tysta och ha lägre 

förväntningar på omvårdnadens kvalitet. Patienter med tidigare erfarenhet av 

akutmottagningen beskrev att de var tacksamma för minsta uppmärksamhet, även om den 

oftast var inriktad på medicinska handlingar. Elmqvist et al. (2011a) fann att patienter inte 

kände sig delaktiga i sin vård och upplevde sjuksköterskors medicinska synsätt tvetydligt, att 

både vara intressant och ointressant på samma gång.  

 

…to sit here and wait, and the only contact I have with the staff is when they 

carry out tests on me, you feel that you´re not being seen as a person… 

(Kihlgren et al., 2004, s.172). 

 

Trots sitt missnöje över att bli försummade, inte bli sedda eller inte känna sig delaktiga var 

patienter i studien av Nyström et al. (2003b) angelägna att betona att de inte hade för vana att 

klaga på omvårdnaden. För att behålla sin personliga integritet riktades missnöjet från 

sjuksköterskorna mot organisationen och personer som de inte hade personlig kontakt med 

eller till sina anhöriga. Genom att inte klaga direkt till sjuksköterskorna försökte patienterna 

öka möjligheterna till en god relation med sjuksköterskorna och få ett gott bemötande.  

 

Att känna trygghet 

I flera studier (Dahlen et al., 2012; Elmqvist et al., 2011a; Möller et al., 2010; Nyström et al., 

2003b; Wiman et al., 2007) framkom att patienter upplevde en känsla av trygghet bara av att 

befinna sig på akutmottagningen och få en första kontakt med personalen. Patienter uppgav 

att det var tryggt när en relation skapades till sjuksköterskan, att kunna lita på hennes 

kompetens och att hon visste vad som skulle göras i olika situationer. Patienter beskrev att det 

var en trygghet att sjuksköterskan snabbt kunde utesluta livshotande tillstånd och att de snabbt 

fick den bästa medicinska behandlingen.  
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I felt calm and secure as soon as I entered the emergency room and 

established contact with the staff there…I felt that I was in good hands 

(Dahlen et al., 2012, s.7).  

 

I flera studier (Dahlen et al., 2012; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012) beskrev patienter 

att de kände sig trygga av att bli omhändertagna av sjuksköterskan i triagen. I studier (Dahlen 

et al., 2012; Frank et al., 2009; Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012) beskrev patienter 

upplevelser av trygghet och att de kände sig viktiga när sjuksköterskan var empatisk, tog sig 

tid att lyssna och var intresserad av dem. I studier av Elmqvist et al. (2011a) och Frank et al. 

(2009) beskrev patienter att det var viktigt att få berätta om sina besvär och känslor, att tillåtas 

vara expert på sin situation vilket skapade känslor av trygghet. I andra studier (Kihlgren et al., 

2004; Wiman et al., 2007) framkom dessutom att patienter upplevde trygghet och kände sig 

bekräftade då sjuksköterskor var uppmärksamma, omtänksamma och tänkte på eller till och 

med förutsåg deras olika omvårdnadsbehov. 

 

She was so nice; she really took care of me. I surrendered myself to their 

competence. It´s important with a good start when you arrive at the ED 

(Möller et al., 2010, s.749). 

 

I studier av Dahlen et al. (2012), Frank et al. (2009), Kihlgren et al. (2004) och Wiman et al. 

(2007) framkom att patienterna också kände trygghet och upplevde sig viktiga när det var 

samma personal under hela akutbesöket. Detta underlättade etableringen av en relation till 

sjuksköterskan. Patienter beskrev att känslan av trygghet förstärktes ytterligare och ökade 

deras förtroende då även sjuksköterskan ansåg det viktigt med kontinuitet i relationen. 

Kihlgren et al. (2004) fann också att sjuksköterskor hade olika sätt att utföra omvårdnaden på 

men det som patienter upplevde viktigt och betydelsefullt för tilliten till sjuksköterskan var 

uppträdandet och attityden, att hon visade tålamod och vänlighet i omvårdnadssituationerna.  

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av bemötande från 

sjuksköterskor på en akutmottagning. I resultatet framkom tre kategorier; att få bristfällig 

information, att inte bli sedd och få sina behov tillfredsställda och att känna trygghet.  
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I denna litteraturstudies resultat framkom att patienter på en akutmottagning inte fick 

tillräckligt med information om väntetidens längd och orsak till väntetiden. I en studie (Cross, 

Goodacre, O’Cathain & Arnold, 2005) framkom att ett stort problem på en akutmottagning 

var bristen på information om väntetider och vad som händer och varför, vilket styrker denna 

litteraturstudies resultat. Cross et al. (2005) beskriver vidare att väntetid accepteras lättare och 

patienter blir mer nöjda om de får information på olika sätt, t.ex. via planscher eller 

broschyrer om hur en akutmottagning fungerar. Toleransen för väntetiden är relaterat till 

patienternas förväntningar och tidigare erfarenheter. I denna litteraturstudies resultat framkom 

det att äldre patienter blev mer förvirrade och försökte ta reda på om vad som skulle hända. 

Studier (Considine et al., 2010; Göransson & von Rosen, 2010; Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006) beskriver att de äldre är särskilt utsatta och lider av att vänta länge. Lång 

väntetid försämrar äldre patienters förmåga att delta i sin vård, de har sämre ork och risken för 

förvirring ökar vilket försvårar möjligheten till kommunikation.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att patienter kände ett stort missnöje med given 

information om väntetider och vad som skulle hända, vilket skapade onödig oro och 

osäkerhet. Patienter förstod inte heller det medicinska språket som användes vilket bidrog till 

kontrollförlust. Studier (Considine et al., 2010; Toma et al., 2009) har visat att personalens 

olika kommunikationsförmågor påverkar patienters tillfredsställelse av bemötandet. Detta är 

viktigt att uppmärksamma då sjuksköterskans sociala och kommunikativa förmåga kan 

förbättras genom erfarenhet, övning och återkoppling. Considine et al. (2010) och Liu et al. 

(2010) beskriver att negativa konsekvenser som osäkerhet och psykiskt lidande hos patienten 

kan minskas genom att tillhandahålla tydlig information om åtgärder och undersökningar som 

ska göras vilket ökar patientens förtroende för sjuksköterskan. Cross et al. (2005) visade att 

den information som gavs till patienter i väntrummet om hur olika sjukdomar och skador 

prioriteras, ökade deras förståelse för väntetiderna. Enligt Papa et al. (2008) var de patienter 

som i väntrummet hade tillgång till en tv med rullande information om hur akutmottagningen 

fungerade och vad de kunde förvänta sig under besöket, mer nöjda med bemötandet än de 

som inte fick denna information. I denna litteraturstudies resultat framkom att patienter inte 

fick tillräcklig information om sin skada och dess konsekvenser, vilket gav känslor av 

besvikelse och övergivenhet då de fick lösa sina problem på egen hand vid en utskrivning. 

Enligt ICN (2007) etiska kod ska sjuksköterskan agera för att ge patienterna individuellt 
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anpassad information på ett begripligt sätt. Utifrån kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor, ska denne förvissa sig om att patienten förstått den givna informationen. 

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att patienter inte kände sig sedda som individer, 

de led av att inte bli sedda, bli lyssnade på och av att inte få sina behov tillfredsställda. 

Patienter beskrev sig också vara rädda att bli bortglömda och att inte få hjälp. Då 

sjuksköterskor inte tog sig tid till att etablera en kontakt med dem låg ansvaret för att ta 

kontakt hos dem själv. MacDonald (2007) beskriver att patienters upplevelse av bemötandet 

blev positivt då sjuksköterskan visade att hon hade tid att lära känna dem och negativt då 

sjuksköterskorna inte hade tiden som patienten kände sig ha behövt. Vidare fann MacDonald 

att vissa patienter insisterade på att få mer tid av sjuksköterskan oavsett om hon hade tid eller 

inte. Andra drog sig för att be om hjälp för att bespara sjuksköterskans tid eller samlade ihop 

flera önskemål. Patienter i denna litteraturstudie kände sig kränkta då sjuksköterskor inte var 

intresserade av deras olika behov. Halldorsdottir (2008) beskriver att känslan av att bli 

försummad förstärker patientens känsla av sårbarhet och utanförskap. För att patienten ska 

känna sig sedd som en unik individ och för en vårdande relation krävs att sjuksköterskan 

bekräftar patienten i deras kontakt. Patienten ska uppleva sjuksköterskan som genuint 

hjälpande och intresserad av dem som en människa. Halldorsdottir beskriver vidare att den 

vårdande relationen hjälper patienten att hantera sin situation och hitta kraft till läkandet. 

Både patienten och sjuksköterskan behöver gemensamt sträva efter att förbättra patientens 

hälsa. Resultatet i denna litteraturstudie visade att patienter tog på sig skulden för 

sjuksköterskors arbetssituation och sänkte sina krav på omvårdnaden. I en studie (Hu, Chen, 

Chiu, Shen & Chang, 2010) beskrivs starka samband mellan underbemanning och påverkan 

på sjuksköterskors hälsa, moral och jobbtillfredsställelse. Arbetsbelastningen och tidspressen 

att utföra arbetsuppgifter var orsaken till att sjuksköterskor inte hade tid att sätta sig in i 

patientens situation vilket försvårade möjligheten till en god relation. I denna litteraturstudies 

resultat beskrivs att patienter inte kände sig sedda som individer. Muntlin et al. (2006) fann i 

sin studie att för att förbättra vårdkvaliteten måste sjuksköterskor vara professionella och 

identifiera patienters individuella behov, behandla dem som individer och inte som en grupp. 

Sjuksköterskors och patienters syn på vård av bra kvalitet överensstämmer dock inte alltid 

med varandra. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att patienter upplevde trygghet av att bara att få 

komma innanför dörrarna på akutmottagningen, att få träffa och bli omhändertagen av 
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sjuksköterskor som ansågs kompetenta. Att snabbt bli omhändertagen av professionell 

personal och få den bästa medicinska behandlingen skapade trygghet. Det var viktigt med 

personlig kontakt med en genuint intresserade och engagerad sjuksköterska vilket behövdes 

för att mötet med sjuksköterskan skulle vara givande och meningsfullt för patienten. I studien 

av Göransson och von Rosen (2010) beskrevs hur viktigt det första mötet i triagen upplevs av 

patienter och vilken viktig roll triagesjuksköterskor har för patienter. Halldorsdottir (2008) 

beskriver att det första intrycket är viktigt för att relationen mellan patienter och 

sjuksköterskor ska kunna byggas på och utvecklas. Om den första kontakten inte är 

konstruktiv eller besvarad kan inte relationen fördjupas. Det första intrycket är viktigt och 

svårt att ändra på i ett senare skede. Relationen mellan sjuksköterska och patient är kärnan i 

omvårdnad. Vidare beskriver Halldorsdottir att det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan 

patienten och sjuksköterskan för att etablera det vårdande mötet. Det är också viktigt för 

relationen att patienten upplever sjuksköterskan kompetent i omvårdnaden, i kontakten med 

patienten och att hon har professionell kunskap och erfarenhet.  

 

Metoddiskussion 

Som analysmetod i denna litteraturstudie, valdes kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats.  Metoden ansågs mest lämplig för att utifrån andra studiers resultat beskriva 

människors personliga upplevelser, i detta fall upplevelser av bemötandet. Kvalitativ metod 

beskriver, fördjupar och förklarar människors uppfattningar och upplevelser av en situation 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.3). Metoden är kärnfull, tar fram det viktiga och uppenbara i 

resultatet (Polit & Beck, 2008, s.507). I en kvalitativ studie kan dess trovärdighet bedömas 

utifrån följande begrepp; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.298-299; Polit & Beck, 2008, s.196,538-540).  

 

I denna litteraturstudie beskrivs metod för datainsamling med sökord, dataanalys och översikt 

av litteratursökning (Tabell 1). Artiklar som ingått i litteraturstudien visas i tabell där också 

kvaliteten på valda artiklar framgår i artikelöversikt (Tabell 2). Kvalitetsgranskningen av 

valda artiklar har baserats på en omarbetad version av ett granskningsprotokoll för kvalitativ 

metod (Willman et al., 2011, s.175). En noggrann redovisning av tillvägagångssättet i 

metoden handlar om pålitlighet, att andra ska kunna upprepa studien på liknande sätt 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303).  
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Båda författarna till denna litteraturstudie läste alla artiklar upprepade gånger och diskuterade 

innehållet och huvudfynden utifrån syftet för att få en samstämmighet inför bearbetningen av 

meningsenheterna. Analysarbetet har utförts i små steg och översättning har utförts med stor 

noggrannhet för att undvika att nyanser i texten gått förlorade. Att vara två som granskar 

anser vi stärka pålitligheten i denna litteraturstudie. Vi har flerårig erfarenhet av att arbeta på 

en akutmottagning och kunskap om akutmottagningens organisation och där förekommande 

arbetsuppgifter. Därför anser vi oss ha haft en förståelse för situationer, händelser och 

upplevelser som patienterna beskrev i studierna. Vi har varit medvetna om vår förförståelse 

för ämnet och diskuterat och reflekterat detta under arbetets gång för att detta inte ska påverka 

tillförlitligheten. Tillförlitlighet handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s.298,303) och 

Polit och Beck, (2008, s.538-539) om resultatets överensstämmelse med deltagarnas 

upplevelser och hur datainsamling och analysprocess motsvarar syftet på litteraturstudien 

påverkar trovärdigheten. Citat har använts från originalartiklarna för att ytterligare öka 

tillförlitligheten i litteraturstudien (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Till denna litteraturstudie valde vi/författarna kvalitativa artiklar, högst tio år gamla för så 

aktuell forskning som möjligt. Antalet studier från akutmottagningar i Sverige var begränsat 

men vi anser ändå det vara en styrka att bara ha studier gjorda i Sverige för att få en bättre 

bild av svenska förhållanden då vi inte funnit någon annan litteraturstudie baserad på enbart 

svenskt material. Författarna till denna litteraturstudie anser sig ha fått en god uppfattning av 

patienters upplevelser utifrån valda artiklar. Denna litteraturstudies resultat kan överföras till 

eller användas där det förekommer sjuksköterske-patient kontakt. Överförbarhet beskrivs 

enligt Polit och Beck (2008, s. 539) utifrån vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

och i vilken utsträckning det är överförbart till liknande sammanhang.  

 

I denna studie hänvisas till originalkällor och litteraturstudien har utförts med intentionen att 

undvika tolkning av artiklar så långt som möjligt. Det ska också vara möjligt att söka data till 

originalkällan och kontrollera resultat som kommit fram. Fakta som framkommer i studien 

ska överensstämma med originalkällan så långt som möjligt, vara sakligt och representera 

patienters upplevelser vilket enligt. Polit och Beck (2008, s. 539) motsvarar studiens 

bekräftbarhet. 
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Slutsats  

Vår slutsats utifrån denna studies resultat är att en viktig del av patienters upplevelser av bra 

bemötande är kontinuerlig information om väntetider, vad som ska hända och varför man 

väntar. Patienter vill känna sig sedda, trygga och söker mer uppmärksamhet och engagemang 

från sjuksköterskor. Sjuksköterskor bör bemöta varje människa som en unik person, ta reda på 

patienters behov och ge möjlighet för dem att framföra egna frågor. Det är viktigt att i 

arbetsgruppen reflektera över vilken människosyn som präglar den vård som ges. Alla bör 

vara medvetna om hur en stressig arbetssituation kan inverka på kvaliteten på utfört arbete 

och därigenom patienternas upplevelser av bemötandet. Ett öppet klimat på arbetsplatsen 

mellan kollegor och arbetsledning är viktigt för att kunna diskutera arbetssituationen och ta 

sig tid till att reflektera över sitt bemötande. I detta har ledningen en stor roll för att ge 

förutsättningar i form av tid t.ex. att i arbetsgrupper arbeta fram bättre rutiner för allmän 

information angående väntetider och triage. Resurser för fortbildning bör finnas, t.ex. lära sig 

mer om kroppsspråkets betydelse och möjlighet att på arbetsplatsen ta del av och diskutera 

aktuell evidensbaserad forskning. Det skulle vara värdefullt att i fortsatt forskning undersöka 

om patienters upplevelser av bemötandet skiljer sig på akutmottagningar på små orter med 

mindre personalstyrka jämfört med akutmottagningar i storstäder med fler personal. Att 

studera om patienter upplever vidareutbildade sjuksköterskors bemötande annorlunda från 

övriga sjuksköterskor är ytterligare ett område som författarna till denna studie föreslår som 

område för fortsatt forskning.  
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