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Abstrakt  

Bemötande har en stor betydelse för patientens upplevelse av god vård. Alla har 

rätt till god vård samt att vården ska bygga på respekt för patientens integritet.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av 

bemötande på akutmottagningen. Tio vetenskapliga artiklar analyserades med 

manifest kvalitativ innehållanalys, vilket resulterade i fyra kategorier: Att vilja 

veta och vara delaktig; att känna maktlöshet och inte bli tagen på allvar; att 

vänta länge och inte bli sedd; att bli omhändertagen och få stöd av personalen 

gav trygghet. Resultatet visade brister på information och kommunikation 

mellan personal och patienter samt behov av att få veta vad som händer. 

Patienter kände sig maktlösa och upplevde att de inte kunde påverka. Väntetiden 

upplevdes som lång och otillfredsställande samt att de inte blev sedda av 

personalen vilket skapade känslor av övergivenhet. Att bli omhändertagen av 

personal gav känslor av trygghet, mildrade oro och gav tröst vilket skapade 

känslor av att få god vård och inte bli lämnad ensam. Bemötande har en stor 

betydelse för möten och relationer mellan människor, därför är det betydelsefullt 

att personal bemöter patienter på ett professionellt och vårdande sätt och tar 

hänsyn till patienternas integritet och upplevelse.      

 

Nyckelord: bemötande, akutmottagning, patientperspektiv, upplevelser, 

kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie.   
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Omvårdnad på en akutmottagning skiljer sig från omvårdnad vid en vanlig vårdavdelning på 

många sätt. Patienter anländer i behov av mer eller mindre brådskande uppmärksamhet, vilket 

leder till stora variationer i patientflödet. Besök på akutmottagningen är oftast korta och beslut 

måste fattas snabbt. Dessutom kan vem som helst söka hjälp på en akutmottagning vilket 

innebär variation i sjukdomar, skador, psykiska tillstånd och de medicinska insatserna kan 

ibland vara av avgörande betydelse för svårt sjuka patienter (Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006). 

 

Akutmottagningen indelas i olika sektioner, bland annat medicin, kirurgi och ortopedi. Det är 

vanligt med fördelning av arbetskraft och uppgifter bland personalen. Fördelning av 

arbetsuppgifter innebär att alla involverade parter blir beroende av varandra. Varje 

sjuksköterska utför endast en del av omvårdnadsåtgärderna för en patient. Om en 

sjuksköterska tar med sig något att dricka, ger en annan information och en tredje utför 

blodprov och så vidare. Alla uppgifter är snabbt och effektivt genomförda och alla 

sjuksköterskor är beroende av varandra vid omvårdnaden av patienterna. När det gäller 

läkarna, uppdelas arbetsuppgifterna efter specialisering, exempelvis vissa läkare, mestadels 

allmänläkare som klassificerar patienter för att underlätta kirurgens arbete. Samma princip 

gäller för organiseringen av sjuksköterskans interventioner. Alla sjuksköterskor är 

stationerade vid speciella sektioner. Vid varje sektion har en legitimerad sjuksköterska en 

funktion av samordnare. Läkaren förmedlar uppgifter till samordnaren som i sin tur delegerar 

arbetsuppgifter till andra sjuksköterskor eller undersköterskor. När uppgifterna genomförs, 

går personalen tillbaka till samordnaren för att rapportera resultatet av sina insatser (Nyström, 

2002). 

 

Prioriteringssystem eller triage är en process som används för sortering och prioritering av 

patienter för vård. Akutmottagningstriage handlar om det vardagliga arbetet på 

akutmottagningen med olika sjukdomar och tillstånd, flöde av mindre brådskande till mycket 

brådskande situationer. Vikten att utföra korrekt beslut vid triage är lika stor i alla typer av 

triage, eftersom det handlar om att se till att patienter i behov av omedelbar uppmärksamhet 

ska prioriteras före patienter med mindre akuta behov. När en uppenbart sjuk person kommer 

in på akutmottagningen är det ofta relativt lätt att utföra triage-beslut, eftersom personen 

behöver omedelbar uppmärksamhet. Idag finns det ett ökande antal patienter som söker vård 

på akutmottagningen med mindre brådskande behov, dessa kan lätt bli gallrade och tvingas få 

vänta längre än andra (Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 2005). 
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Att bemöta andra personer på ett acceptabelt och trevligt sätt ligger till grund för möten 

mellan människor. Bemötande har en central betydelse inom vården eftersom detta kan 

påverka människans upplevelse av hälsa och välbefinnande samt uppfattningen av vårdens 

kvalitet. Alla som söker vård förväntar sig att få ett gott bemötande av vårdpersonalen och för 

att detta skall ske krävs kunskaper om vårdrelationens betydelse för goda och tillitsfulla 

möten. Att erbjuda stöd vid sjukdom är av stor vikt för att individen ska kunna hantera de 

livsförändringar som de ställs inför, stödet bidrar till minskad stress och ger en ökad 

känslomässig stabilitet. En positiv inställning, bra stöd, vägledning och information beskrivs 

ha en positiv inverkan på individens liv (King, Willougbhy, Specht & Brown, 2006). 

Bemötande översätts ofta med ”uppträdande mot”, begreppets verkliga och relationella 

innebörd pekar på att bemötande bara finns inom sociala relationer, det ska finnas en person 

att bemöta och uppträda mot. Hur ett bemötande upplevs beror helt på vilken relation som 

existerar mellan parterna (Croona, 2003). 

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan ha en bred kunskapsbas för att kunna erbjuda god 

akutsjukvård, utföra medicinsktekniska processer, ge psykologiskt stöd till skadade och sjuka 

samt till anhöriga. Med en bred kunskapsbas menas en bred teoretisk kunskap och klinisk 

erfarenhet vilket spelar en viktig roll för utveckling av helhetssynen, göra bedömningar och 

fatta beslut vid olycksplatsen (Melby & Ryan, 2005). Att ha ett vårdande förhållningssätt 

bidrar till ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande därför ska Sjuksköterskan ska vara 

medveten om vilka faktorer som påverkar graden av patienttillfredsställelse så att dessa 

faktorer identifieras och åtgärdas. En viktig aspekt av att ta hand om eller vårda förknippas 

med moralisk hållning, vilket är ett ideal inom omsorg och omvårdnad. Det är viktigt att 

sjuksköterskor uppfattar, tolkar och upplever sina olika roller som vårdare (Khademian & 

Vizeshfar, 2008).  

 

Bekräftelse och kommunikation är grundläggande i samspelet mellan sjuksköterska – patient 

vilket bidrar till utvecklingen av ett positivt bemötande mellan dessa vilket i sin tur är 

väsentligt för att uppnå god vård. Sjuksköterskor som inte kommunicerar väl med patienter 

och inte har ett inbjudande förhållningssätt kan påverka relationen som är nödvändig för 

tillhandahållandet av kvalitet i patientens vård. Kommunikation omfattar mer än överföring 

av information, det kan även innebära att överföra och ta emot känslor samt att signalera 
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bekräftelse till patienten. Kommunikation ska innebära en ömsesidig process som ska 

användas för att skicka och ta emot meddelanden (McCabe, 2004). 

 

Enligt Patientnämndens verksamhetsrapport (2009) i Norrbotten så ökade antalet ärenden från 

187 år 2008 till 304 år 2009. Ökningen skedde främst inom bemötande, information och 

kommunikation. Procentuellt utgör bemötande/kommunikation cirka 41 procent av ärendena 

hos patientnämnden (Patientnämnden 2009). Att kommunikationen fungerar mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal och patienten anses som grundläggande för patientens säkerhet och 

tillfredställelse (Socialstyrelsen, 2010). Respekt för människors integritet i 

omvårdnadsprocessen kräver medvetenhet om patienters upplevelser av sjukdom, eftersom 

integritet kan ha olika innebörd för varje enskild människa. Varje individ upplever världen på 

ett unikt sätt, på sitt eget sätt men de delar relation till en gemensam värld (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003).  

 

Bemötande har en stor betydelse när det gäller möten och relationer mellan människor, 

speciellt inom akutsjukvård, eftersom det kan handla om svårt sjuka eller traumapatienter som 

är i chock. Vid akuta situationer krävs empati, samt respekt för att på ett tillfredställande sätt 

kunna möta patienterna och deras behov, erbjuda det stöd som behövs samt kunna ge en så 

god omvårdnad som möjligt. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap och 

förståelse om hur patienterna upplever att de blir bemötta. Fördjupad kunskap om hur 

patienterna upplever att de blir bemötta kan leda till ett bättre bemötande och omvårdnad av 

patienterna. Med detta som bakgrund var syftet med litteraturstudien att beskriva patienters 

upplevelse av bemötande på akutmottagning. 

 

Metod  

Studien utgjordes av en litteraturstudie och artiklarna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Kvalitativ ansats används i studier med 

inifrånperspektiv för att beskriva upplevelsen av ett fenomen (Polit & Beck, 2008, s. 17).  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen baserades på internationella vetenskapliga artiklar från databaserna 

CINAHL, PubMed och Scopus. Sökorden som användes var: encounter, encounters, comfort, 

emergency department, emergency care, emergency, nursing care, caring behaviour, 
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emergency nursing, patient experience och patient perspection. Sökningen skedde genom att 

först söka på sökorden var för sig och sedan genom att kombinera de olika sökorden på olika 

sätt med den booleska termen AND för att avgränsa sökningen detta gjordes inspirerad av 

Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006, s. 66-67). Vi utförde även en manuell sökning på de 

funna artiklarnas referenslista vilket resulterade i två träffar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Alla artiklar inkluderades som svarade mot syftet och som berörde åldersgruppen 19 år och 

uppåt, som var publicerade mellan åren 1999-2010, var peer-reviewed, i fulltextformat samt 

engelskspråkiga. Artiklar som berörde akutpsykiatri exkluderades. I första urvalet valdes 14 

artiklar ut, där titel och abstrakt svarade mot syftet. Dessa artiklar lästes sedan i sin helhet och 

innehållet i tio av dessa svarade mot syftet med studien och valdes ut för analys.  

 

Tabell 1 Systematisk litteratursökning  

CINAHL  

Sökord   Träffar  Valda artiklar 
Emergency department    12675 

 

Encounters       2481 

 

Emergency department “And” encounters       124              3  

 
Emergency department  

 

Encounter  

 

Nursing care 

 

Emergency department “AND” encounter 

                  12675 

 

                    3734 

 

                  34196 

 

                      100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Emergency 

 

Comfort 

 

Emergency nursing  

 

Emergency “AND” comfort 

                  66937 

 

                    6139 

 

                    8719 

 

                       180 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

PubMed   Träffar Valda artiklar 
Emergency care         103981  

 

Encounters             8639 

 

Emergency care “AND” encounters               450 

 

Tabell 1 Systematisk litteratursökning  
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Emergency care “AND” encounters                298             2 

“AND” patients perspection 

 

Emergency department         103981 

 

Caring behaviours              8639 

 

Emergency department “AND” caring behaviors               199             1 

  

Scopus    Träffar Valda artiklar 
Emergency department                          87,183 

 

Nursing care        22,788 

 

Emergency department “And” nursing care         2,320  

 

Emergency department “And” pat experience            219                 4 

 “And” nursing care  

 

 

Manuell sökning   Träffar Valda artiklar  

         2           2 

 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna som svarade mot syftet med studien kvalitetsgranskades enligt protokoll för 

kvalitetsbedömning av kvalitativ metod (Willman et al., 2006, s.156-157). Totalt var det 14 

artiklar som skulle kvalitetsgranskas. Författarna gjorde individuella granskningar som sedan 

diskuterades och fastställdes gemensamt. I granskningen av de kvalitativa studierna ingick 

frågor som berörde kontext, urval, metod, datainsamling och dataanalys. Enligt Willman et al. 

(2006, s.96-97) ska alla artiklar som inte når betyget hög eller medel exkluderas. Tre av de 14 

artiklarna fick lågt betyg vilket resulterade i att de exkluderades, en var kvantitativ och även 

den exkluderades. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod tio artiklar som fick betyget medel 

eller högt, dessa ingick i analysen. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingått i analysen (n=10) 

Författare/År  

Land 

Typ av 

studie 

Urval Datainsamling/ 

Analys metod 

Huvudfynd  Kvalitet  

 

Frank et al. (2008). 

Sverige   

 

Kvalitativ 

 

9 patienter (4  

kvinnor, 5 

män) 

 

Intervjuer 

/fenomenologisk 

ansats  

 

Tre huvudfynd: 

begränsad kontakt, 

strävan efter 

delaktighet, att ha 

utrymme.   

 

Hög 

 

Hawley, MP. 

(2000). Canada  

 

Kvalitativ  14 patienter 

(9 kvinnor, 5  

män) 

 

Intervjuer/  kvalitativ 

innehållanalys  

 

Fyra huvudfynd:  

Teknisk 

kompetens/fysisk 

vård, positivt  

samtal, 

vaksamhet/uppmärksa

mhet samt ge 

uppmärksamhet till 

närstående. 

 

Hög 

Lyons, I., & 

Paterson, R. 

(2009). Irland  

Kvalitativ 20 patienter 

(11kvinnor, 

9 män) 

Intervjuer/ 

fenomenologisk 

Fem huvudfynd: 

Lyhördhet, 

personalens 

kompetens, 

kommunikation, 

väntetider och  

vårdbehov.  

 

Hög 

Möller et al. 

(2010). 

Sverige   

Kvalitativ  20 patienter, 

(10kvinnor, 

10män) 

Intervjuer/ 

fenomenografi /. 

Fem olika kategorier 

av patienternas 

uppfattningar om 

mötet med triage. 

 

 

Medel  

   

 

  

 

Nydén et al. 

(2003).  

Sverige   

 

 

Kvalitativ 

 

 

7 patienter  

(2 kvinnor, 

 5 män) 

 

Intervjuer 

/livsvärldstolkande 

 

Grundläggande och 

delvis dolda behov 

hos äldre patienter på 

en akutmottagning.  

 

Medel  

Nyström et al. 

(2003).  

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

11 patienter 

(6 kvinnor,  

5 män) 

Intervjuer/ 

fenomenologisk. 

Att icke brådskande 

patienter försöker 

vara “bra” patienter.  

Medel  
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar som ingått i analysen (n=10) 

Författare/År  

Land 

Typ av 

studie 

Urval 

 

Datainsamling/ 

Analys metod 
Huvudfynd  Kvalitet  

 

O'Brien, J., & 

Fothergill-

Bourbonnais, F. 

(2004). 

Canada  

 

Kvalitativ 

 

7 patienter (3 

kvinnor, 4 

män) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/interpreven

tiv fenomenologi 

 

Fyra huvudfynd som 

beskriver patientens 

upplevelse av trauma 

vård, hur de upplevde 

mötet, känsla av 

sårbarhet och vilka 

faktorer som spelade 

roll. 

 

 

Hög 

      

Olsson, M., & 

Hansagi, H. (2001). 

Sverige   

 

 

 

Kvalitativ 10 patienter, 

(5 kvinnor, 5 

män) 

 

Narrartiva  intevjuer / 

fenomenologisk 
Vilka upplevelser vid 

mötet med 

akutmottagningen 

som bidrar till 

framtida besök. 

 

 

Hög 

Watson et al. 

(1999). USA 

Kvalitativ  12 patienter 

(6 kvinnor, 6 

män) 

Intervjuer/  kvalitativ 

deskriptiv metod  

Fem huvudfynd: 

behov av information, 

kommentarer 

av väntetiden, 

uppfattningar om 

professionell 

kompetens och 

omtänksamhet, och 

personlig tolerans. 

 

Medel  

Wiman et al. 

(2007). 

Sverige 

 

Kvalitativ  23 patienter, 

(11 kvinnor, 

12 män) 

Fenomenografisk 

metod med 

kontextanalys. 

Tre olika sätt att vara 

på med patienterna.  

Medel 

 

 

Analys 

Litteraturstudien har en kvalitativ ansats och vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys 

som metod med inspiration från Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes först 

noggrant i sin helhet för att förstå sammanhanget och sedan extraherades textenheter som 

svarade mot syftet och analyserades. Enligt Downe- Wamboldt (1992) så beskriver manifest 

innehållsanalys vad texten säger, det som är uppenbart. En textenhet kan utgöras av 

exempelvis ett ord, en mening eller ett stycke (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna 

samt de 260 utvalda textenheterna kodades med siffror för att kunna hålla ordning på dem och 

för att kunna hitta tillbak till ursprungstexten eftersom textenheterna ska förstås i sitt 

sammanhang. De utvalda textenheterna översattes till svenska och kondenserades. 
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Kondensering innebär att texten kortas ner utan att innehållet förändras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Textenheterna grupperades sedan till kategorier efter likheter eller 

skillnader (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s.235-241). Kategoriseringen gjordes i flera steg, 

vilket resulterade i 50 preliminära kategorier som minskades ned successivt utifrån innehållet 

vilket i sin tur resulterade i fyra slutliga kategorier. Vid analysen har en induktiv ansats 

använts eftersom studien baserar sig på vetenskapliga studier som redan finns publicerade och 

som svarar mot studiens syfte (jmf. Elo & Kyngäs, 2008).   

 

Resultat 

Efter analysprocessen framkom fyra kategorier (tabell 3) som presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från studierna. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Att vilja veta och vara delaktig 

Att känna maktlöshet och inte bli tagen på allvar  

Att vänta länge och inte bli sedd  

Att bli omhändertagen och få stöd av personalen gav trygghet 

 

Att vilja veta och vara delaktig 

I studier (Hawley, 2000; Lyons & Paterson, 2009) beskrev patienter att det var viktigt med 

förklarande samtal och information för att de skulle känna sig välinformerade och 

uppdaterade, för utan information skulle det värsta antas. Genom att få information om 

undersökningar, tester och den tid det tar att utföra dem, kan tillfredsställelsen öka och 

obehaget minska (Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). I studier (Nydén, Petersson & 

Nyström, 2003; O´ Brien, & Fothergill - Bourbonnais, 2004; Watson et al., 1999) beskrev 

patienter att de uppskattade att få veta vad som skulle göras och vad utrustningen var till för. 

De beskrev också att det var viktigt att förstå vad som hände vid sjukdom.  

  

They could explain a bit more. Even if you are sick it is important to be able to 

understand what is going on (Nydén et al., 2003, p. 272). 
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I studier (Hawley, 2000; Lyons & Paterson, 2009; O´ Brien, & Fothergill- Bourbonnais, 2004; 

Wiman, Wikblad & Idvall, 2007) beskrev patienter att informationen de fick var 

tillfredsställande både om vad som skulle hända och om skadan vilket hjälpte dem att känna 

trygghet och säkerställde att de inte fick panik. Vetskapen om att aktiviteten var normal gav 

en känsla av lättnad, tog bort osäkerhet och rädsla, att veta var tröstande. I en studie (Watson 

et al., 1999) beskrev äldre patienter sin önskan om mer information om sitt tillstånd och 

omvårdnaden, de uttryckte sin uppskattning över att få information och instruktioner om sina 

diagnoser.  

 

I studier (Lyons & Paterson, 2009; Nyström, Nydén & Petersson, 2003; Wiman et al., 2007) 

beskrev patienter brist på information om triage- systemet och att de inte alltid hade förstått 

mötet i triage rummet. I en studie (Möller, Fridlund & Göransson, 2010) beskrev en patient att 

det var svårt att sitta i flera timmar och vänta utan information, att inte veta gav patienter en 

känsla av att ha drabbats av allvarlig sjukdom.  

 

Maybe I’ve had a heart attack or a stroke; you’ve heard a lot of such things 

(Möller et al., 2010, p. 3). 

 

I en studie (Lyons & Paterson, 2009) beskrev patienter att det fanns olika sätt att 

kommunicera och kommunikationen uppfattades olika och för att informationen ska nå fram 

måste även kommunikationen fungera. Vidare beskrev de att avledande kommunikation som 

var fri och enkel och formell kommunikation som hade ett bestämt syfte i anslutning till 

skadan gav känslor av tröst och förtroende. I en studie (Wiman et al., 2007) beskrev patienter 

att den humoristiska kommunikationen inleddes av både patienter och personal och uppstod 

både under och efter den fysiska undersökningen. I studier (Lyons & Paterson, 2009; O´ 

Brien, & Fothergill - Bourbonnais, 2004) upplevde patienter att effektiv kommunikation ifrån 

personal ingav en känsla av förtroende och var lika med god vård. I en studie (Frank, Asp & 

Dahlberg, 2008) beskrev patienter att det var viktigt att känna att de blev lyssnade på.  

 

They associated effective communication from nursing and medical staff with 

good care experiences (Lyons & Paterson, 2009, p.28).  

 

Patienter beskrev att det var viktigt att personal använde sig av ett begripligt språk, undvek 

medicinska ord och inte var nedlåtande. Vidare beskrev de att när personal visade sitt intresse 
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och ställde öppna frågor på ett språk som kunde förstås och informerade om patienters 

personliga förhållanden kände de sig delaktiga och som en del i teamet (Frank et al., 2008; O´ 

Brien, & Fothergill - Bourbonnais, 2004; Watson et al., 1999).  

 

Patients consider themselves to be participating when ED staff gives them 

information relevant to their circumstances and about what is going on around 

them (Frank et al., 2008, p.18). 

 

Att känna maktlöshet och inte bli tagen på allvar  

I studier (Frank et al., 2008; O´ Brien & Fothergill- Bourbonnais, 2004; Olsson & Hansagi, 

2001) beskrev patienter att de kände sig maktlösa när de inte kunde göra något själva. De blev 

utlämnade till personal som de tvingades lita på, de upplevde sig begränsade och kunde inte 

påverka saker.  

 

Vulnerable. . . . You don’t control your own destiny... I couldn’t take care of 

myself. I had to give myself to their care—my care to them. I had to trust them 

(O´ Brien & Fothergill- Bourbonnais, 2004, p.222). 

 

Patienter kände sig mer eller mindre rädda, bekymrade och oroliga när de blev sjuka och 

behövde söka akut vård. De upplevde rädsla för olika saker vid ankomsten till akuten som att 

bli ifrågasatta eller klassade som icke brådskande, rädsla för vad som skulle göras och hur, 

vilken diagnos de skulle få samt rädsla för att bli bortglömda i ett rum (Hawley, 2000; Möller 

et al., 2010; Nydén et al., 2003; Olsson & Hansagi, 2001). De patienter som klassades som 

trauma och akuta kände att de fick uppmärksamhet på en gång, de kände sig tagna på allvar 

men kände sig ändå maktlösa och utlämnade när de inte kunde påverka det som hände 

(Wiman et al., 2007). 

 

I studierna (Möller et al., 2010; Nydén et al., 2003; Olsson & Hansagi, 2001) kände patienter 

att personal inte ville hjälpa dem för att det var för fullt på akuten och de kände att de inte 

blev tagna på allvar, vilket gav känslor av hjälplöshet, skam och missnöje. De upplevde sig 

även ifrågasatta över om de borde ha sökt på primärvården istället, patienter beskrev att de 

ville respekteras för sina tolkningar av sina symtom och sitt beslut att uppsöka akuten.  

Patients also experienced that they were not welcome at the ED, and that the 

triage nurse did not want to assist them because there were already too many 
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patients in the ED and that they should have sought care at the primary health 

care unit instead: She didn’t think I should be at the ED, but I was (Möller et al., 

2010, p.3). 

 

Vidare beskrevs att personal visade liten och ibland ingen uppmärksamhet till icke 

brådskande patienter samt att när personal hade mycket att göra fick icke brådskande patienter 

mindre tid för vård (Nyström et al., 2003; Olsson & Hansagi, 2001). Känslor av missnöje 

rörde dels otillräcklig omvårdnad men även att britsarna var för hårda, lång väntan på 

smärtlindring och omöjligheten att få en riktig säng trots smärta och feber (Nydén et al., 2003; 

Nyström et al., 2003). 

 

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

am just coming to the ECU for no reason. I have heard them say as much 

(Nyström et al., 2003, p. 23).  

 

I studier (Hawley, 2000; Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010; Nyström et al., 2003) 

beskrevs vikten av personlig omsorg och tillgång till omvårdnad som oerhört viktigt när en 

person var skadad och förvirrad. Patienter beskrev att en del personal verkade tycka att 

vårdarbetet var mindre stimulerande än det medicinska arbetet (. I studien av Frank et al. 

(2008) beskrev patienter att personal agerade på ett överlägset sätt och inte var villiga att 

lyssna på patienters klagomål samt att de inte frågade om patienter hade ont eller var rädda I 

studier (Frank et al., 2008; Möller et al., 2010) framkom att patienter kände sig ovälkomna på 

akuten och upplevde att de blivit bemötta med en avvisande attityd av personal, vilket gav 

dem en känsla av att inte vara på rätt ställe (I studien av Watson et al. (1999) beskrev äldre 

patienter att det var viktigt att inte bli behandlade nedlåtande. I studien av Nyström et al. 

(2003) beskrev patienter att de upplevde att  personal hade en stressig arbetssituation.. 

Patienter beskrev att personal kom till dem bara när något skulle göras eller när de skulle 

förflyttas samt att personal inte iakttog andra behov.  

 

The only contact I had with her was when she came with huge needles. 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, p.17).  
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Studier (Frank et al., 2008; Nyström et al., 2003) beskrev att patienter upplevde att tidigare 

erfarenheter av akutvården gjorde att de hade låga förväntningar på vården, och deras 

förväntningar på omvårdnad påverkades också negativt av att personal hade mycket att göra 

och att de kände sig som att de besvärade den redan överbelastade personalen ( I studier 

(Hawley, 2000; O´ Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Olsson & Hansagi, 2001) beskrev 

patienter att behovet av vård gjorde att de kände sig underlägsna och bristen på kontroll 

gjorde också att de kände sig sårbara. 

 

Att vänta länge och inte bli sedd.  

I ett flertal studier (Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010; Nydén et al., 2003; Watson 

et al., 1999) beskrev patienter att de upplevde att den totala väntetiden när de besökte akuten 

som lång och otillfredsställande. I studier (Nydén et al., 2003; Wiman et al., 2007) beskrevs 

patienter klagomål över den totala väntetiden för smärtlindring. Enligt studier (Möller et al., 

2010; Nydén et al., 2003) beskrev patienter att väntetiden för triage och väntan efter triage 

upplevdes som lång, de beskrev att dem fick vänta i många timmar för att få träffa en läkare 

och under den långa väntan fick de inget att äta eller dricka I en studie (Watson et al. 1999) 

beskrev patienter vikten av att bli informerade om anledningen till den långa väntan samt att 

den långa väntetiden utgjorde hinder för upplevelsen av tillfredställelse.  

 

It would be very helpful if the nurses could tell you why you are waiting. I like to 

know the reason that I am waiting.... Keep me informed about the cause of the 

waits (Watson et al., 1999, p.89).  

 

I studier (Nydén et al., 2003; Wiman et al., 2007) beskrev patienter att mötet på 

akutmottagningen var fyllt av väntan och osäkerhet vilket gjorde att de upplevde sig 

bortglömda. De beskrev även att de blev lämnade ensamma kvar med obesvarade frågor och 

ingen brydde sig om att se till dem. I ett flertal studier (Frank et al., 2008; Lyons & Paterson, 

2009; Möller et al., 2010; Nydén et al., 2003) beskrev patienter att genom att ha sina 

närstående med sig kunde säkerställa att de inte skulle bli bortglömda. 

 

… it was absolutely heaving. I just sort of got stuck on a little chair and I felt I 

had been forgotten about for ages. I must have sat there for two or three hours 

before [being seen]… (Lyons & Paterson, 2009, p. 28). 
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I ett flertal studier (Lyons & Paterson, 2009; Möller et al., 2010; Nyström et al., 2003) 

beskrev patienter att de var medvetna om att personal sorterade dem efter symtom och vissa 

accepterade prioritetsregeln och förstod att andra patienter kanske var i större behov av 

uppmärksamhet och vård än de själva var.  

     

They must sort and give priority to the patients who are in acute need (Möller et 

al., 2010. p. 4). 

 

Att bli omhändertagen och få stöd av personalen gav trygghet 

I studier (Hawley, 2000; Möller et al., 2010; Nydén et al., 2003; Nyström et al., 2003) beskrev 

patienter att de kände sig trygga när de anlänt till akuten. I ett flertal studier (Hawley, 2000; 

O‟Brien & Fothergill- Bourbonnais; Nyström et al., 2003) beskrev patienter att snabbheten 

och kvaliteten på akutsjukvården främjade känslan av trygghet hos många patienter samt att 

personal gav känslor av trygghet. I studier (Hawley, 2000; Lyons & Paterson, 2009; O‟Brien 

& Fothergill- Bourbonnais, 2004) beskrev patienter att kombinationen av effektivitet och 

omsorg skapade känslor av säkerhet. I en studie (Nydén et al. 2003) beskrev patienter vikten 

av att kunna lita på personalens och deras ansvar.  

  

I just want to say that I feel secure after having arrived at the ECU. I know that 

I will get help. If they can’t do it, no one can (Nyström et al., 2003, p. 24). 

 

I studier (Frank et al., 2008; Möller et al., 2010; O‟Brien & Fothergill - Bourbonnais, 2004; 

Olsson & Hansagi, 2001; Wiman et al., 2007) uttryckte patienter tillfredställelse med 

bemötandet de fick och upplyste om vikten av att bli bra bemötta och omhändertagna. Vidare 

beskrevs att de hade blivit väl omhändertagna av personal, behandlade som enskilda individer 

och inte enbart från ett kliniskt perspektiv. I studier (Frank et al., 2008; Lyons & Paterson 

2009; Nydén et al., 2003; Watson et al., 1999) beskrev patienter att de behandlades artigt 

vilket bidrog till att upprätthålla värdigheten.  

 

Most are caring people. They do not treat you like you are just a number. They 

talk to you and try to make you feel at ease and comfortable, and they have 

made me feel that way.... There wasn’t any one of them that made me feel like 

‘What are you doing here? (Watson et al., 1999, p.90). 
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I studier (O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Watson et al., 1999) beskrev patienter att 

personals snabba åtgärder samt takten i sjukvården gjorde ett gott intryck. Vidare beskrev 

patienter att allting var mycket professionellt och att det inte tog så lång tid. I ett flertal studier 

(Hawley, 2000; O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Watson et al., 1999) beskrev 

patienter att personal var experter, deras sätt att prata hade en positiv inverkan på patienter 

vilket gav en känsla av omtanke och medkänsla.  

 

I ett flertal studier (Hawley, 2000; Lyons & Paterson, 2009; Nydén et al., 2003; Watson et al., 

1999) beskrev patienter positiva uppfattningar om personal . I en studie (Hawley, 2000) 

beskrev patienter att de upplevde att de var i goda händer, att personal hjälpte dem att slappna 

av vilket förstärkte känslan av att bli omhändertagna och att inte bli lämnade ensamma.  

 

I was in the best hands that I could possibly be in (Hawley, 2000, p. 450-451). 

 

I studier (Frank et al., 2008; Watson et al., 1999) beskrev patienter att humor och artighet var 

viktiga faktorer i deras upplevelse av vården. De beskrev även att personalens förmåga att 

använda humor på ett positivt sätt resulterade i positiva uppfattningar. I en studie (Hawley, 

2000) beskrev patienter att personal gjorde det bästa av de värsta situationer och undvek på 

sitt sätt att orsaka mer lidande än nödvändigt. 

 

Everybody’s always in a good humor. I mean, their attitude, they have a good 

attitude about things and that makes for a better relationship for the patient 

(Watson et al., 1999, p. 90). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelse av bemötande på 

akutmottagningen. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att vilja veta och vara delaktig, att 

känna maktlöshet och inte bli tagen på allvar, att vänta länge och inte bli sedd, att bli 

omhändertagen och få stöd av personalen gav trygghet.   

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att patienter tyckte att det var viktigt att få information 

som de förstod och kunde ta till sig, för det kändes lugnande och tryggt att veta vad som 

hände. När informationen och kommunikationen var tillfredsställande upplevde patienterna 
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större delaktighet i sin vård. Detta stärks av Friberg, Pilhammar- Andersson och Bengtsson 

(2007) som i sin studie säger att känslan av delaktighet ökar när personalen inbjuder patienten 

till samtal, att känslan av deltagande är en del i en positiv spiral som leder till att patienten 

känner sig säker, respekterad och förberedd för att kunna ta beslut och leva med de 

konsekvenser som sjukdomen för med sig. I litteraturstudiens resultat framkom att patienter 

upplevde missnöje med kommunikationen och informationen vilket i sin tur skapade 

otrygghet hos många som tvingades att förlita på personalen. Jay (2006) beskriver i sin studie 

att sjukdomar eller skador innebär stora förändringar i människors liv då de blir tvingade att 

förlita sig på vårdpersonalens kompetens. Dessa förändringar upplevs som störningar i 

människors liv vilket resulterar i känslomässiga reaktioner och kriser. Människors trygghet 

rubbas, de upplever förlorad kontroll, hjälplöshet och isolering. Detta leder till oro, ångest 

och även oförmåga att fatta beslut. Behoven av vård kan vara av olika art såsom, fysiska, 

psykiska samt sociala och därför bör personalen inte bara koncentrera sig på det fysiska utan i 

stället se människan som en helhet.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter önskade mer information om sin vård och 

vad som skulle hända dem. Att vara informerad om vad som skulle hända samt hur 

proceduren skulle gå till ansågs som en bidragande trygghetskälla. I studien av Eriksson och 

Svedlund (2007) påpekades att otillräcklig information som ges på ett sätt som patienten inte 

förstår kan leda till känslor av utanförskap, att patienten inte kan känna sig delaktig på samma 

sätt när de inte förstår vad som händer. Janglang, Gunningberg och Karlsson (2009) visar att 

patienter och närstående känner missnöje med bemötandet inom vården och att det finns brist 

på information, kommunikation och delaktighet. Klagomål angående kommunikationen 

gäller både hur man framför det man säger, verbalt och icke verbalt och var man framför det 

eftersom vissa saker upplevs som privata och patienterna inte vill att det framförs där andra 

kan lyssna. Klagomålen gäller även brist på respekt och empati vilket upplevs genom hur 

man talar till eller om en patient, att exempelvis tala om en person som om han/hon inte är 

närvarande. Dunne (2005)beskriver att kommunikation är både en verbal och icke verbal 

process där information och känslor delas mellan människor, det innebär att vi på samma 

gång sänder meddelanden och avläser andras meddelanden och detta sker hela tiden. 

Sjuksköterskan bör reflektera över sitt sätt att kommunicera och vara medveten om i vilket 

sammanhang kommunikationen äger rum. Friberg et al. (2007) ger exempel på hur 

pedagogiska möten och bemötande mellan sjuksköterska och patient kan gå till och att det 

leder till upplevelse av bekräftelse, säkerhet och delaktighet för patienten. De påtalar också 
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vikten av att personalen ska tänka på att inbjuda patienten att delta i dialogen och ta reda på 

vad patienten vill veta, samt att personalen lyssnar aktivt på det som patienten säger.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter som upplevt informationen och 

kommunikationen som tillfredsställande också var de som känt sig mest nöjda med vården 

och bemötandet, de kände sig sedda och bekräftade som personer. Information och öppen 

kommunikation skapar förtroende och tillit vilket bidrar till delaktighet, bekräftelse och 

upplevelsen av god vård (Eriksson & Svedlund, 2007). Behovet av bekräftelse är generellt för 

alla människor, särkskilt för dem som är sjuka och sätter sina liv i någon annans händer, vid 

sjukdom är man i ständig kamp för bekräftelse för sina känslor och upplevelser. I mötet 

mellan människor föds det etiska kravet, människor är ömsesidigt beroende av varandra och 

när vi får någons liv i vår hand ställs ett etiskt krav på oss som innebär att vi ska ta vara på 

den andre, och att våra attityder, vad vi gör och säger, påverkar den andres liv (Lögstrup, 

1992).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienterna upplevde att de var maktlösa när de inte 

kunde påverka sin situation själva när de blev sjuka eller skadade. Akut sjukdom eller skada 

gjorde att patienterna tappade kontrollen över sina liv och sitt oberoende. Maktlöshet 

upplevdes också av patienter som klassades som icke-brådskande som inte blev tagna på 

allvar av personalen på akuten. De upplevde sig ignorerade, osäkra, skamsna och ifrågasatta 

över om de borde ha uppsökt akuten. Det fanns patienter som upplevt sig både ignorerade och 

bortglömda av personalen, som redan var sjuka eller hade symtom som kunde innebära 

allvarlig sjukdom. De blev dessutom dåligt bemötta och ifrågasatta av personalen på akuten. 

Dåligt bemötande kan skapa ett starkt lidande som påverkar självkänslan och kroppen. 

Williams och Irurita (2004) påpekar att det finns ett samband med hur patienten mår psykiskt 

och hur kroppen reagerar, att det känslomässiga välbefinnandet är viktigt för tillfrisknandet 

och att känslomässigt välbefinnande ger patienten en känsla av säkerhet och ökad känsla av 

personlig kontroll.  

 

I litteraturstudiens resultat gjorde personalens beteende att patienterna upplevde vårdlidande 

förutom sjukdomslidande. Handlingarna som leder fram till vårdlidande behöver inte vara så 

tydliga. När patienten känner sig förnekad i sitt individuella lidande, inte blir sedd och/eller 

hörd av personalen och känner sig kränkt och maktlös, så skapar det vårdlidande hos 

patienten eftersom han eller hon blir fråntagen rätten att själv påverka sin hälsoprocess 
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(Dahlberg, 2002). Vidare säger Dahlberg att vårdlidande uppstår ur vårdrelationen och ofta på 

grund av vårdarens okunskap och bristande reflektion. Förhållandet mellan vårdare och 

patient är ojämnlikt eftersom patienten är i underläge i och med sitt beroende av vårdaren och 

dennes välvilja, vårdaren är alltid den som har ansvaret för vårdrelationen. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att patienter upplevt onödigt lidande på grund av att personal inte 

uppmärksammat dem och deras olika behov av stöd. Morse (2001) beskriver att förståelse för 

lidande, svar på funderingar och behoven hos dem som lider, vilar direkt på sjuksköterskornas 

axlar och att lindra lidande är kärnan i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskor är under 

sjukdomens förlopp oftast det enda tillgängliga stöd för de lidande och deras familjer och 

därför är det viktigt att kunna identifiera lidandet för att kunna lindra det. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienterna upplevde bristande bemötande när de kom 

till akutmottagningen. De upplevde att personalen hade bristande empati och inte såg deras 

behov. Patienterna upplevde sig ignorerade då deras behov inte blev uppmärksammade. 

Patienterna upplevde att de behandlades som objekt och inte som subjekt vilket skapade 

känslor av att vara mindre värd. Arman och Rehnsfeldt (2007) beskriver i sin studie att vid 

mötet mellan patient och vårdare uppstår oftast lidande som orsakas på grund av att 

patienterna ses som diagnos och inte som helhet. Vårdpersonal ska känna igen och göra sitt 

yttersta för patienten vilket bidrar till samspelet och skapar tillit. I litteraturstudiens resultat 

framkom att patienterna fick sitta och vänta länge och under den långa väntan fick de inget att 

dricka eller äta vilket skapat missnöje bland många. I litteraturstudiens resultat framkom även 

att patienterna upplevde att personalen inte brydde sig om de och det som hade hänt dem. 

Arman och Rehnsfeldt (2007) beskriver i sin studie att ”det lilla extra” spelar en avgörande 

roll vid mötet mellan patient och vårdare. Genom små insatser såsom att erbjuda ett glas 

vatten eller genom att fråga hur de mår, så kan personalen skapa tillfredställelse vilket leder 

till att patienten känner att personalen bryr sig.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienterna upplevde bemötandet som respektlöst vilket 

gjorde att de kände sig oviktiga och övergivna. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och 

Eriksson (2004) beskriver att lidande i samband med vården uppstår oftast när patienterna 

upplever att de inte ses som unika människor och känner att de inte får tillräckligt med tid och 

information. Att känna sig ignorerad av vårdgivare väcker känslor av skam, ökar lidande och 

bidrar till känslor av otrygghet, vilket tvingar patienterna att driva en ovärdig kamp mot sig 

själva i en existentiell mening. Sjuksköterskan ska vara medveten om den holistiska aspekten 
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av vårdandet och ska ha inlevelseförmåga så att lidande inte skapas. Lidande i sjukdom kan 

innebära psykisk och andlig smärta och inte bara fysisk smärta. Därför är det av stor vikt att 

lägga fokus även på det existentiella lidandet vilket kan öppna möjligheter för lindring av 

lidandet. Vidare beskriver Arman och Rehnsfeldt (2007) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskan ska skapa mening i gemenskap och ta kampen mot lidande. Genom att skapa 

mening i existentiellt lidande, så kan ett outhärdligt lidande förvandlas till något uthärdligt för 

den sjuke.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienterna ville märkas, bekräftas och bli förstådda. 

De önskade att vårdgivare skapade ett autentiskt möte genom att vara närvarande, skapa en 

dialog, stödja, skydda och bevara det unika i varje individ samt att de uttryckte en tydlig 

önskan om en sjuksköterska med förmåga att se bakom symptomen, någon som kunde skapa 

en djupare relation. I studien av Eriksson och Svedlund (2007) beskrivs att inte märkas 

orsakar förtvivlan vilket gör att patienterna känner sig ensamma, obemärkta eller 

missförstådda. Att inte vara bekräftad innebär att inte märkas eller tas på allvar. 

Litteraturstudiens resultat visade att lidandet kränkte den mänskliga värdigheten och innebar 

förlust av integriteten. Patienterna upplevde sig lämnade ensamma med obesvarade frågor och 

ingen brydde sig om att fråga hur de mådde vilket gjorde att de kände sig oviktiga. Att 

drabbas av sjukdom eller skada innebär stora förändringar i människors liv vilket påverkar 

integriteten och helheten och även människors upplevelser. I litteraturstudiens resultat 

framkom att patienterna upplevde att de inte fick förståelse från personalen vilket skapade 

känslor av otrygghet. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) beskriver att transition kan ses 

som en process där lidande minskas genom att patienten får förståelse för de förändringar som 

sker vilket underlättar anpassningen till den nya situationen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom osäkerhet bland många patienter som väntade i ovisshet. 

Patienterna fick inte veta som pågick och hoppades på att personalen skulle bry sig om dem 

samt deras behov. Neville (2003) beskriver att sjuksköterskan ska etablera kontakt med den 

sjuke och dennes anhöriga för att ge information. Oro för det okända, brist på information, 

förvirring, oklarhet i samband med symtom, diagnostik, prognos och behandling anses som 

stressorer som påverkar både den sjuke och dennes anhöriga på ett negativt sätt. Det är inte 

bara sjukdomen i sig som innebär hälsofara men även osäkerheten. Antonovsky (2001, s. 42-

48) beskriver att genom att stärka personens KASAM, känsla av sammanhang, får personen 

en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket stärker och främjar 
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personens upplevelse av hälsa. En person med en högre begriplighet uppfattar livshändelser 

som mindre stressfyllda, kan identifiera och hantera stressorer, hitta en coping-strategi som 

främjar hälsa, är engagerad i sin egen livssituation och vill påverka den.  

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienterna upplevde att de blev bemötta med 

bland annat otillfredsställande information och brist på förståelse för deras situation vilket 

orsakade oro och lidande. Enligt Rehnsfeldt och Eriksson (2004) som beskriver att en 

grundläggande del i upprättandet av relationen mellan människor är förmågan att förmedla 

känslor av sympati och omsorg. Det är nödvändigt att förstå patientens värld samt innebörden 

av omsorg för att lindra patientens lidande. Mötet mellan vårdgivare och patient ska skapa 

mening i lidandet och förståelse för den existentiella och andliga situation som patienten 

befinner sig i. Vårdgivaren har en skyldighet och ett moraliskt ansvar att möta patienten och 

verkligen vara närvarande i patientens situation i syfte att förbättra eller återställa dennes 

värdighet med målet att lindra lidande.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom också att en del patienter upplevde tillfredställelse med 

bemötandet de fick. Bemötandet upplevdes som vänligt och respektfullt. Personalens 

vårdande attityder speglade intresse, vänlighet, empati samt att personalen visade förmåga att 

möta patienternas unika behov. Eriksson och Svedlund (2007) beskriver att genom att visa 

respekt och ge bekräftelse skapas möjligheten för en positiv upplevelse av bemötande. 

Bekräftelse anses som helande och viktigt för patientens hälsa, för patienten innebär 

begreppet att vara sedd och förstådd. I litteraturstudiens resultat framkom att personalen 

lyssnade på patienterna och tog deras behov på allvar. Genom att bli lyssnad på upplevde 

patienterna sig bekräftade vilket bidrog till att värdigheten bevarades. Henderson et al., (2007) 

beskriver i sin studie att genom omtänksamma akter, innefattande information, behandling 

med respekt samt att visa omtanke för personlig stress bidrar sjuksköterskor till att patienten 

upprätthåller värdigheten.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom även vikten av ett vänligt och respektfullt bemötande för 

relationen mellan patienten och personalen, eftersom vårdrelation spelar en avgörande roll i 

patientens upplevelse av tillfredställelse och välbefinnande. I studien av Johansson et al. 

(2002) beskrivs att sjuksköterskor bör använda sin intuition för att förstå patientens outtalade 

frågor och behov, speciellt i den initiala kontakten vilket är särskilt viktigt för utvecklingen av 

framtida relationer, för patienternas förtroende för omvårdnaden och även för deras 



 

 
21 

upplevelse av tillfredsställelse med omvårdnaden. Proctor, (2007) beskriver att begrepp som 

”medkänsla”, ”omtänksamhet”, ”vänlighet”, ”tillförsikt”, ”empati” och ”kärlek” bör tas på 

allvar samt användas i kärnverksamhet, som är patientvård. Den viktigaste frågan för 

patienterna är hur sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal får dem att känna sig, både 

fysiskt och känslomässigt. Att ge korrekt behandling och uppnå önskat resultat är en viktig 

del av vården. Patienter på sjukhus är ofta utsatta, oroliga, har smärta, ångest, saknar sina 

familjer och vänner. Dessa känslor kan lindras genom gott och tryggt bemötande, kontinuerlig 

information, vara närvarande både fysiskt och psykiskt, kommunicera på ett tillfredställande 

sätt, beröra samt se människan som en helhet. Sjuksköterskan ska uppträda på ett lugnt sätt 

vilket bidrar till känslor av trygghet och tillit. Patienterna ska känna att de är omhändertagna 

av vänlig, lättillgänglig, hjälpsam och informativ personal som kan lyssna på dem, erbjuda 

råd, skydda deras värdighet, förutse deras oro och agerar på ett lämpligt sätt.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att vårdrelationen, engagemang, personalens 

professionalism och kunnighet sågs som förutsättningar i patientens vård samt att dessa 

faktorer visade sig främja känslor av trygghet hos patienten. Personalens attityder gentemot 

patienten hade en betydande inverkan på hur patienten upplevde den givna vården och 

personalens förmåga att använda humor hade en positiv inverkan på många. Johansson, Oléni, 

och Fridlund (2002) beskriver vikten av en god relation mellan personalen och patienterna för 

upplevelsen av tillfredsställelse med vården. Möten bör präglas av en trevlig och positiv 

interaktion mellan personalen och patienterna, vilket kräver lyhördhet, uppmärksamhet, 

uppmuntrande och ett lugnt uppträdande. Ett kännetecken på en god relation anses vara 

ömsesidig förståelse, respekt, tillit, ärlighet, samarbete och humor.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personalens engagemang och närvaro skapade 

positiva känslor hos patienterna som tyckte att personalen var seriöst engagerad och 

närvarande. Att personalen var engagerad innebar att de brydde sig om patienterna och det 

som hade hänt dem. Lynn och McMillen (1999) beskriver i sin studie att om patienter 

upplever att sjuksköterskorna är engagerade, effektiva och professionella i hur de bedriver 

vården, så har detta en positiv inverkan på patientens uppfattning om kvaliteten på 

omvårdnaden de får. I litteraturstudien framkom att patienter kände sig trygga och upplevde 

att de blev väl omhändertagna av vårdpersonalen samt att de kände att de kunde lita på 

personalens kompetens. Resultatet överensstämmer med tidigare resultat av Thorsteinsson 

(2002) som beskriver att deltagare uttrycker fullt förtroende för den kliniska kompetensen 
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som personalen har samt att interpersonell kompetens, stöd och ett vårdande förhållningssätt 

bidrar till en ökad komfort, minskar ångest och osäkerhet.  

 

Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie beskrevs patientens upplevelse av bemötande på akutmottagning med ett 

inifrånperspektiv. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts för att bäst 

beskriva hur något upplevs och få inblick i människors livsvärld.  Enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 250-255) skall studiens tillförlitlighet granskas utifrån begreppen 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet.  

 

Med pålitlighet menas att studien ska vara korrekt utförd och att läsarna ska kunna följa och 

utvärdera arbetet genom hela processen (Holloway & Wheeler, 2002, s. 250-255). Detta har 

vi gjort genom att presentera litteratursökningen (tabell 1) samt genom att redovisa alla 

artiklar som är med i analysen (tabell 2), där vi även bedömt artiklarnas kvalitet och endast 

inkluderat artiklar som uppnått medel eller hög kvalitet. Svaghet kan vara att vi sökte endast 

fulltext artiklar vilket medför risk att material kan ha fallit bort.  

 

För att en studie ska ha trovärdighet enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 250-255) ska 

studiens resultat stämma överens med deltagarnas upplevelser. Genom att visa citat från 

ursprungstexterna kan författarna stärka detta (Graneheim & Lundman, 2003). Textenheterna 

har motsvarat studiens syfte och vi visar upp citat från ursprungstexterna för att stärka 

trovärdigheten. Under studiens gång har vi också fått feedback eftersom arbetet har granskats 

kritiskt av andra studenter och vår handledare, detta stärker också trovärdigheten.  

 

Överförbarhet innebär att studien ska kunna överföras till liknande situationer eller deltagare 

och få samma resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). I litteraturstudien finns en tydlig 

beskrivning av hur datainsamling, urval och analys gått till samt att resultatet i 

litteraturstudien tros kunna överföras till liknade situationer och resulterar i liknande resultat. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att författaren kan underlätta överförbarheten 

genom att ge läsaren en klar och tydligt beskrivning av data, vilket underlättar överförandet 

av resultatet till andra sammanhang.  
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Bekräftelsebarhet innebär att resultat och slutsats ska svara mot studiens syfte och inte från 

forskarnas förutfattade meningar. Läsarna ska kunna spåra ursprungskällorna med hjälp av 

referenser (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Författarna har varit medvetna om sina 

förutfattade meningar och förförståelse och utifrån detta har de varit uppmärksamma och 

noggrant diskuterat oklarheter med varandra för att undvika eventuella feltolkningar. Genom 

att använda en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats vilket innebär att forskarna inte 

ska tolka data utan enbart analysera det som är synligt och uppenbart i texten. Detta kan även 

minska risken för misstolkningar. Detta gjorde författarna med inspiration av Downe- 

Warmboldt (2002). Enligt Downe- Warmboldt (2002) som beskriver att manifest ansats 

innebär att vara textnära och att inga egna tolkningar tillåts. Författarna har försökt hålla sig 

neutrala och undvikit egna tolkningar genom att arbeta textnära, därför anses att detta stärker 

bekräftelsebarheten i studien. Resultatdelen innehåller även citat vilket stärker 

bekräftelsebarhet samt att källorna i studien kan återfinnas med hjälp av referensteknik och 

referenslista, detta gjordes med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Detta enligt 

författarna anses möjligt eftersom referensteknik har använts samt att en tydlig referenslista 

finns tillgänglig. 

 

Slutsats 

Det är viktigt att reflektera över hur människor upplever bemötande på akutmottagningen och 

vilka aspekter som påverkar detta. Det krävs medvetenhet om att varje individ är unik, har 

olika behov, olika förutsättningar och på detta sätt kan onödigt lidande undvikas. Det är 

betydelsefullt att personalen bemöter patienterna på ett professionellt och vårdande sätt samt 

tar hänsyn till patienternas integritet och upplevelse. Personalen ska visa respekt och omsorg 

för patientens behov, visa förståelse för deras situation, ge tid, uppmuntra och möjliggöra 

delaktighet. Det är också av stor vikt att erbjuda tillfredställande information, kommunicera 

på ett sätt som patienterna förstår, vara närvarande och visa att man bryr sig, vilket kan leda 

till känslor av trygghet och kan även bidra till upplevelsen av ett bra bemötande. 

Litteraturstudiens resultat visade att icke akuta patienter upplevde sämre bemötande, 

omhändertagande och vård än akuta patienter. Därför behövs mera forskning som är inriktad 

på icke akuta patienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på akutmottagningen 

för att få en ökad förståelse om vilka brister som finns och kunna erbjuda dessa grupper en 

mer tillfredställande vård. 

 



 

 
24 

Referenser  

* Artiklar som ingick i analysen 

 

Antonovsky, A. (2001). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2007). The 'little extra' that alleviates suffering. Nursing Ethics, 

14(3), 372-86. 

 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., Hamrin, E., & Eriksson, K. (2004). Suffering 

related to health care: A study of breast cancer patients‟ experiences. International Journal of 

Nursing Practice, 10, 248–256. 

 

Croona, G. (2003). Etik och utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning. 

(Doktorsavhandling, Växjö universitet) 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande - det onödiga lidandet. Vård i Norden, 1, 4-8. 

 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health 

Care for Women International, 13(3), 313-321. 

 

Dunne, K. (2005). Effective communication in palliative care. Nursing Standard, 20(13), 57-

64. 

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-115. 

 

Eriksson, U., & Svedlund, M. (2007). Struggling for confirmation – patients‟ experiences of 

dissatisfaction with hospital care. Journal of Clinical Nursing, 16, 438-446. 

 

* Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2008). Patient participation in emergency care – A 

phenomenographic study based on patients‟ lived experience. International Emergency 

Nursing Journal, 17(1), 15-22. 

 



 

 
25 

Friberg, F., Pilhammar- Andersson, E., & Bengtsson, J. (2007). Pedagogical encounters 

between nurses and patients´ in a medical ward - A field study. International Journal of 

Nursing Studies, 44, 534-544. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 

(2), 105-112. 

 

Göransson, K., Ehrenberg, A., Marklund, B., & Ehnfors, M.(2005). Accuracy and 

concordance of nurses in emergency department triage. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 19(4), 432-8. 

 

* Hawley, MP. (2000).Nurse comforting strategies: perceptions of emergency department 

patients. Clinical Nursing Research Journal, 9 (4), 441-59. 

 

Henderson, A., Van Eps, MA., Pearson, K., James, C., Henderson, P., & Osborne, Y.(2007). 

„Caring for‟ behaviours that indicate to patients that nurses „care about‟ them. Journal of 

Advanced Nursing, 60 (2), 146–153. 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing (2nd ed.). Oxford: 

Blackwell Science. 

 

Janglang, E., Gunningberg, L., & Carlsson, M. (2009). Patients´ and relatives´ complaints 

about encounters and communication in health care: Evidence for quality improvement. 

Patient Education and Counseling, 75, 199-204. 

 

Jay, R. (2006). Reassuring and reducing anxiety in seriously injured patients: a study of 

Accident and Emergency interventions. Accident and Emergency Nursing, 4, 125-131. 

 

Johansson, P., Oléni, M., & Fridlund, B. (2002). Patient satisfaction with nursing care in the 

context of health care: a literature study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16(4), 

337-44. 

 



 

 
26 

Khademian, Z., & Vizeshfar, F. (2008). Nursing students‟ perceptions of the importance of 

caring behaviors. Journal of Advanced Nursing, 61(4), 456-62. 

 

King, G., Willoughby, C., Specht, J.A., & Brown, E. (2006).Social support processes and the 

adaptation of individuals with chronic disabilities. Qualitative Health Research, 16(7), 902-

25. 

 

Kralik, D., Visentin, K., & van Loon, A. (2006). Transition: a literature review. Journal of 

Advanced Nursing, 55(3), 320-329. 

 

Lynn, MR., & McMillen, BJ. (1999). Do nurses know what patients think is important in 

nursing care? Journal of Nursing Care Quality, 13(5), 65-74. 

 

* Lyons, I., & Paterson, R. (2009). Experiences of older people in emergency care settings.  

Journal of Emergency Nurse, 16(10), 26-31. 

 

Lögstrup, K.E. (1992). Det etiska kravet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

 

McCabe, C. (2004). Nurse–patient communication: an exploration of patients‟ experiences. 

Journal of Clinical Nursing, 13(1), 41-9. 

 

Melby, V., & Ryan, A. (2005). Caring for older people in prehospital emergency care: can 

nurses make a difference?  Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1141-50.   

 

Morse, J.M. (2001). Toward a praxis of theory of suffering. Advanced Nursing Science, 24, 

47-59. 

 

Muntlin, Å., Gunningberg, G., & Carlsson, M.(2006). Patients‟ perceptions of quality of care 

at an emergency department and identification of areas for quality improvement. Journal of 

Clinical Nursing, 15, 1045–1056.  

 

* Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients´ conceptions of the triage 

encounter at the Emergency Department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 

746-754. 



 

 
27 

 

Neville, K.L. (2003). Uncertainty in illness. An integrative review. Orthopaedic Nursing, 

22(3), 206-214. 

 

* Nydén, K., Petersson, M., & Nyström, M. (2003). Unsatisfied basic needs of older people in 

emergency care environments – obstacles to an active role in decision making. Journal of 

Clinical Nursing, 12, 268-274. 

 

Nyström, M. (2002). Inadequate nursing care in an emergency care unit in Sweden: Lack of a 

holistic perspective. Journal of Holistic Nursing, 20(4), 403-17. 

 

* Nyström, M., Nydén, K., & Petersson, M. (2003). Being a non-urgent patient in an 

emergency care unit – a strive to maintain personal integrity. Accident and Emergency 

Nursing, 11, 22–26. 

 

Nyström, M., Dahlberg, K., & Carlsson, G. (2003). Non-caring encounters at an emergency 

care unit- a life-world hermeneutic analysis of an efficiency-driven organization. 

International Journal of Nursing Studies, 40, 761-769. 

 

* O'Brien, J., & Fothergill-Bourbonnais, F. (2004). The experience of trauma resuscitation in 

the emergency department: themes from seven patients. Journal of Emergency Nursing, 30, 

216-224. 

 

* Olsson, M., & Hansagi, H. (2001). Repeated use of the emergency department: qualitative 

study of the patient's perspective. Emergency Medicine Journal.18, 430-434. 

 

Patientnämnden (2009). Verksamhetsrapport. Hämtad den 24 november 2010 från: 

ttp://www.nll.se/upload/IB/lg/sekr/I%20Pan/_rapport/Verksamhetsrapport%202009/Komplett

_verksamrapp_20%20sidor_2009_LR.pdf 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (8th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 

 



 

 
28 

Proctor, S. (2007). Can nurses show compassion?.Journal Article Nursing Management, 

14(8), 10-11. 

 

Rehnsfeldt, A., & Eriksson, K. (2004). The progression of suffering implies alleviated 

suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), 264–272. 

 

Socialstyrelsen (2010). Informationsöverföring och kommunikation. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 24 november 2010 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation 

 

Thorsteinsson, LS. (2002). The quality of nursing care as perceived by individuals with 

chronic illnesses: the magical touch of nursing. Journal of Clinical Nursing, 11(1), 32-40.  

 

* Watson, W.T., Marshall, E.S., & Fosbinder, D. (1999). Elderly patients' perceptions of care 

in the emergency department. Journal of Emergency Nursing, 25(2), 88-92. 

 

Williams, A.M., & Irurita, V. (2004). Therapeutic and non-therapeutic interpersonal 

interactions: the patient´s perspective. Journal of Clinical Nursing, 13, 806-815. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtesevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

* Wiman, E., Wikblad, K., & Idvall, E. (2007). Trauma patients´ encounters with the team in 

the emergency department – A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 44, 

714-722. 


