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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

På dagens akutmottagning möts ofta patienter av en rad utmaningar i att få ett gott 

bemötande. Hög arbetsbelastning och överbeläggning bidrar till den begränsade tid 

vårdpersonal har att ge bemötande och omvårdnad av hög kvalité. När vårdtiden blir längre 

än önskvärt finns inte den struktur och den utrustning som behövs för att patienten ska få 

omvårdnad av hög kvalité. Patienter befinner sig i en utsatt roll och deras möjligheter att 

behålla sin värdighet är begränsad. Att undersöka patienters syn på bemötande och 

omhändertagande skulle kunna bidra till ett förbättrat arbetssätt hos vårdpersonal och en 

bättre upplevelse för patienten. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande i 

samband med vård på akutmottagning. 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt har använts som design för studien. Databassökningar utfördes i PubMed 

och Cinahl vilket resulterade i att 15 artiklar inkluderats. Studier av både kvantitativ och 

kvalitativ metod har inkluderats.  

 

Resultat 

 

Resultatet av studien går att delas in i tre kategorier. Miljö, mötet och att vara patient. 

Aspekter av den fysiska miljön i samverkan med atmosfären bidrar till att patienter känner 

sig väl omhändertagna. Lyckad kommunikation, information och genuint intresse 

framkommer som viktiga aspekter av mötet på akutmottagningen. Att tillgodose patientens 

psykiska behov av exempelvis trygghet och värdighet och att hantera den långa väntetiden 

på ett bra sätt framkommer som viktiga delar i att vara patient. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att bemötandet och omhändertagandet på akutmottagningar kan 

förbättras. De upplevelser som belysts visar att relativt enkla åtgärder kan göra stor 

skillnad för patienters uppfattning om bemötande och omhändertagande. Genom att lyssna 

aktivt, göra patienten delaktig via information och användande av socialt accepterat 

beteende kan patientens upplevelse förbättras.   

 

 

Nyckelord: Akutmottagning, Bemötande, Omhändertagande, Patientens upplevelse, 

Värdighet 

  



   

ABSTRACT 

 

Background 

 

The current situation in emergency departments (ED) presents several challenges in the 

strive for patients to receive high quality reception and care. A high workload and 

overcrowding of the ED contribute to limit the time caregivers have to give a high-quality 

reception and care. In an extended hospital stay the ED lacks the equipment and routines to 

provide a good care for patients. The patient is in a vulnerable role and their means to 

guard their dignity is limited. Examining the patient’s perception of reception and care 

could contribute to an improved work procedure for caregivers and an improved 

experience for the patient. 

 

Aim 

  

The aim of this study was to describe the patients experience of reception and care while 

attending the emergency room. 

 

Method 

 

Literature review was the chosen design for the study. Database searches was performed in 

PubMed and Cinahl. It resulted in 15 articles being included. Both quantitative and 

qualitative studies have been included.  

 

Results 

 

The results of the study can be divided into three categories. Environment, reception and 

being a patient. Aspects of the physical environment in conjunction with the atmosphere 

help to make patients feel well cared for. Successful communication, information and a 

genuine interest emerge as important aspects of the emergency room reception. Meeting 

the patient's psychological needs, for example, comfort and dignity, and managing the long 

waiting time emerge as important parts of being a patient. 

 

Conclusions 

 

The results showed that the reception and care in emergency departments can be improved. 

The experiences that have been highlighted show that simple measures can make a 

difference for patients’ perceptions of reception and care. By active listening, engaging the 

patient through information and using socially accepted behaviour, the patient's experience 

can be improved. 

 

Keywords: Dignity, Emergency department, Nursing care, Patient experience, Reception,  
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INLEDNING 

… In the emergency ward I have to ask for everything, no one asks me, no one 

sees anything. The only thing they give me is a button to push if I want 

something. All of the sudden there is no one who listens and you don’t feel safe 

anymore [Kursivering tillfogad]. (Ahln, Jansson, & Nyström, 2011, s. 38) 

 

Citatet ovan är en patients beskrivning av hur bemötande och omhändertagande kan upplevas 

vid vård på akutmottagning. Patienten uttrycker här en känsla av inte bli sedd. En annan 

patient upplevde en stark känsla av otrygghet när hen lämnades ensam på akutmottagningen 

(Ahln, et al., 2011). I en studie som behandlar patientens upplevelse av helikoptertransport vid 

trauma, framkommer det att patienter som är med om ett trauma ofta upplever att de befinner 

sig i en mycket sårbar situation. Många upplever en rädsla och oro över ovetskapen kring 

allvarlighetsgraden på deras skador (Engström, Juuso, Nilsson & Sandström, 2017). Till följd 

av det är många patienter som känner sig oroliga över sin situation och hur denna händelse 

kommer inverka på deras liv (Granström, Strömmer, Falk och Schandl, 2019). 

 

Intresset för akutsjukvård väcktes och fördjupades efter tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning samt även av författarnas arbetslivserfarenheter. Genom tidigare personliga 

upplevelser, där bemötandet på akutmottagningen hade förbättringspotential, uppstod 

frågeställningar för om liknande känslor vanligen upplevs bland patienter. Sjuksköterskor har 

en central roll i att bemöta och vårda patienter på akutmottagning. En förståelse för hur 

patienter upplever sin vistelse är essentiell för att i sjuksköterskans yrkesutövning kunna 

bemöta patienter sympatiskt och professionellt. 

 

 

BAKGRUND 

Akutmottagning 

Akutmottagning i Sverige 

I Sverige idag finns 70 akutsjukhus. Varje år besöker ca 1,3 miljoner personer 

akutmottagningar i Sverige, av dem är det cirka 91 000 personer som besökt en 

akutmottagning fyra eller fler gånger inom loppet av ett år. Endast fem procent av besöken 

sker utanför patientens egna landsting. År 2016 var det 64 av sjukhusen som hade en 

akutmottagning med två eller fler specialistkompetenser så som kirurgi och medicin. Detta går 

att jämföra med de 115 akutsjukhus som fanns år 1970. Besök på akutmottagningen leder i 31 

procent av fallen till inskrivning på någon av sjukhusens vårdavdelningar (Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys, 2018). 

 

Vård i Sverige ska bedrivas i enlighet med bland annat hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

2017:30) och patientlag (SFS 2014:554). I HSL står det skrivet vilka skyldigheter kommuner 

och landsting har när det kommer till att erbjuda vård. Vården som erbjuds ska vara av god 

kvalitet och tillgodose patienters behov av bland annat trygghet och tillgänglighet.  I 5 kapitel 

§1 beskrivs att vård ska ske så att den ”…2. tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 5. vara lätt 

tillgänglig...” (HSL, SFS 2017:30). All vård i Sverige ska bygga på strävan efter att uppfylla 

denna lag. Det innebär att all vård ska bedrivas med ”… respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. …”.  
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Röd
• Livshotande tillstånd - i behov av omedelbar hjälp

Orange
• Potentiellt livshotande tillstånd - direkt behov av hjälp

Gul
• Inte livshotande tillstånd - kan vänta utan uppenbar risk

Grön
• Inte livshotande tillstånd - kan vänta utan uppenbar risk

Blå
• Inget omedelbart behov av akutsjukvård

Även patientlagen är en av de viktiga lagarna som styr sjukvård i Sverige. Patientlag (SFS 

2018:554) beskriver bland annat patientens rätt till information om behandlingsmöjligheter, 

vård, behandlingsförloppet och väntetid till hen kan erbjudas vård. Information som ges skall 

vara anpassad efter mottagarens förutsättningar. I patientlagen beskrivs även att vården ska 

utformas så långt det är möjligt i samråd med patienten och närstående när så önskas. 

Patientlagens syfte beskrivs enligt följande i 1 kapitel 1 §” Denna lag syftar till att inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. …” (Patientlag, SFS 2018:554). I 

praktiken är patientlagen en lag där vårdgivarnas skyldigheter gentemot patienten står i fokus 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Personer som kommer till en akutmottagning får oftast registrera sig i en reception. Patienten 

får sedan sitta i ett väntrum och vänta på att bli bedömd. Att kunna avgöra vilka patienter som 

har störst behov av vård och vem som ska få vård först är en av nyckelaspekterna på en 

akutmottagning. Detta sker i enlighet med Patientlag (SFS 2014:821) kapitel 1 §6 och HSL 

(SFS 2017:30) 3 kapitel §1 där det står att ”… Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård ska ges företräde till vården.”. Denna bedömning kallas för triagering. Triagering 

sker utifrån triageringssystem, exempelvis Rapid Emergency Triage and Treatment System. 

Syftet är att göra en första sortering där brådskande tillstånd kan åtgärdas omedelbart 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018). Det kan innebära att behandla en patient 

med pågående hjärtinfarkt och låta en annan patient vänta, exempelvis en med ett sår som 

slutat blöda (Wikström, 2018).  

 

På många sjukhus är sjuksköterskan ansvarig för triageringen och i sin bedömning utgår ifrån 

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) för att dela in patienterna i olika 

grupper. De olika grupperna benämns med hjälp av fem färger, vilket speglar det akuta 

behovet av vård (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018).  En patient som får 

klassificeringen röd anses vara i akut behov av hjälp och ha en livshotande skada. En orange 

patient ses även som en patient med akut behov av hjälp med en potentiellt livshotande skada. 

Både de som triageras som röda och orangea patienter bör få omedelbar hjälp, tillståndet kan 

vara livshotande. Patienter som bedöms kunna vänta utan risk för hälsan triageras som gula 

eller gröna. Triageringen blå innebär att patienten kan vänta utan risk för hälsan 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Illustrering av Rapid Emergency Triage and Treatment System triageringsgrader. 
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På det allra flesta sjukhus finns flera olika sektioner med olika specialinriktningar. På vissa 

sjukhus finns ett väntrum för varje sektion. Triageringen hjälper personalen att bestämma 

vilken sektion på akutmottagningen patienten bör vara på. En vanlig indelning av dessa 

sektioner är medicin-, kirurgi- och ortopedisektioner. I varje sektion utförs sedan 

bedömningar, behandlingar och tester (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018).  

 

 

Arbete på akutmottagning 

När patienten först inkommer till akutmottagningen görs, förutom triagering, en bedömning 

om patienten är på rätt klinik på mottagningen eller om patienten ska skickas vidare. Det 

beror på att kirurgiläkaren bedömer och behandlar kirurgiska patienter och medicinläkaren 

bedömer och behandlar medicinska patienter, därför är det viktigt att patienterna sorteras rätt. 

Denna sortering görs vanligtvis av sjuksköterskan. För att öka effektiviteten på 

akutmottagningen får sjuksköterskorna ofta ökade befogenheter att göra vissa undersökningar 

och behandlingar. Några av dessa är att limma mindre sårskador, ordinera och utföra 

provtagningar, skriva röntgenremisser och administrera läkemedel enligt generella direktiv. 

Detta sparar både tid och resurser. Syftet är att provsvar och en del undersökningar ska vara 

klara när patienten får träffa läkare (Wikström, 2018). 

 

Personalens arbete på en akutmottagning kan enligt Andersson, Furåker, Jakobsson och 

Nilson (2012) delas upp i fyra olika kategorier. Dessa benämns som patientrelationer, 

vårdsaktiviteter, strukturerande av arbetsflöde och samarbete.  

 

Patientrelationer: Personalen behöver snabbt skapa en relation med patienter. Genom att 

exempelvis sätta sig bredvid patienten eller skapa fysisk kontakt så som att hålla patientens 

hand kan ett visst förtroende mellan patienter och vårdpersonal skapas. Detta i sin tur beskrivs 

som en faktor som gör det lättare att uppmärksamma statusförändringar hos patienten. 

Personalen försöker även informera patienterna om vad som kommer hända för att minska 

den frustrationen över långa väntetider som kan uppkomma (Andersson, et al., 2012). 

 

Vårdaktiviteter: Vårdaktiviteter kategoriseras av bedömningar, undersökningar, behandlingar, 

omvårdnad och dokumentation. Genom att fråga patienten frågor och observera patienten kan 

sjuksköterskan skaffa sig en uppfattning om patientens vårdbehov, prioritet och hur lång 

väntetid patienten bör ha innan den får träffa en läkare. Vårdaktiviteter inkluderar även de 

undersökningar som utförs. Dessa är reglerade i avdelningens riktlinjer. Personalen utför även 

behandlingar i form av bland annat förskriva och administrera läkemedel, och omvårdnad som 

innebär aktiviteter som fyller ens grundläggande behov. Detta måste givetvis dokumenteras 

(Andersson, et al., 2012) 

 

Strukturerande av arbetsflöde: På akutmottagningen finns en koordinator som ser till att 

resurser och personal används ultimat. Denna funktion är ansvarig över vilka 

undersökningsrum som är lediga, vilka patienter och vilken prioritering dessa har samt vad 

som bör göras och i vilken ordning. Koordinatorn måste löpande hålla koll på arbetet på 

akutmottagningen och vara beredd på att omstrukturera arbetet om en situation med hög 

prioritet uppstår (Andersson, et al., 2012). 

 

Samarbete: En viktig del av arbetet på akutmottagningen är att samarbeta. Vårdpersonal så 

som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor behöver hjälpas åt och skapa en god 

gruppsammanhållning. Samarbetet är viktigt i alla de olika delarna av vård. Både 

behandlingar så som gipsning och provtagningar som blodprov kan bli mer effektiva vid 
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samarbete mellan vårdpersonal. Vårdpersonal behöver även samarbeta för att kunna tolka 

provresultat och ge en korrekt diagnos (Andersson et al., 2012). 

 

Utmaningar på akutmottagningen 

Nyström (2003) skriver att en dålig dag på en akutmottagning kan vara en där det förekommer 

många konflikter. Det kunde handla om att akutmottagningen får ta emot många patienter 

som skulle kunna sökt vård i primärvården, eller konflikter mellan personalen på 

arbetsplatsen. 

 

En stor påfrestning på vårdpersonalens möjlighet att utföra god omvårdnad är den 

överbelastande arbetsbörda som finns på akutmottagningen. När patienter kvarstannar under 

en längre tid på akutmottagningen så kan det leda till att deras omvårdnadsbehov inte blir 

tillgodosedda. Patienter som blir kvar på akutmottagningen beskrivs ofta ha ett stort 

omvårdnadsbehov. De behöver ofta hjälp med att bli matade, hjälp till toaletten, borsta 

tänderna, hjälp med lägesändringar och personlig hygien. Eftersom akutmottagningen även tar 

emot patienter med mycket akut behov av vård så hamnar ofta de kritiska patienternas 

vårdbehov först och de mindre kritiskt sjukas behov blir förbisedda (Eriksson, et al., 2018). 

 

Nunes Machado de Oliveira Santos, et.al. (2019) beskriver överbelastande arbetsbörda som en 

stor påfrestning på omvårdnadspersonal. Den överbelastning och den psykologiska stress som 

sjuksköterskor på akutmottagningen upplever kan påverka den vård som ges på ett negativt 

sätt. Sjuksköterska/omvårdnadsteamet beskrivs vara för litet för att kunna tillgodose 

patienternas vårdbehov. Bristen på personal gör ofta att vårdpersonal hamnar efter i arbetet 

och detta i sin tur leder till en ökad arbetsstress. Den här bristen på personal bidrar även till 

den överbelastande arbetsbörda som finns inom akutmottagningen. Patientbehoven överstiger 

den personalstyrka som finns att tillgå. I studien beskrivs även hur relationen mellan patienter 

och anhöriga kan vara ansträngande. Att besöka akutmottagningen kan vara påfrestande för 

patienter och anhöriga. Det är inte ovanligt att denna stress som patienter och anhöriga 

upplever kan göra att de behandlar omvårdnadspersonal illa. Anhöriga och patienter kan även 

vara krävande och be om många saker som omvårdnadspersonalen redan vet behövs. Detta 

bidrar till den press och överbelastande arbetsbörda som sjuksköterskor upplever och kan till 

och med leda till psykisk ohälsa hos personalen (Nunes Machado de Oliveira Santos, et al., 

2019) 

 

Enligt Hoot och Aronskys (2008) studie av akutmottagningars överbeläggning delar 

huvudorsakerna till överbeläggning in i inåtgående faktorer, genomgående faktorer och 

utgående faktorer. Inåtgående faktorer innebär i denna studie det inflöde av patienter som kan 

finnas på en akutmottagning. Här bidrar patienter som söker till fel vårdnivå till en ökning av 

inflödet. En stor patientgrupp inom de som söker till fel vårdnivå är vårdkrävande patienter. 

Patienter som söker sig till akutmottagningen fyra eller fler gånger per år även fast de i 

tillfället inte har något akut vårdbehov (Hoot & Aronsky, 2008). Genomgående faktorer 

beskrivs som de hindrande faktorerna akutmottagningen själv har. De som nämns är bland 

annat brist på resurser. Brist på personal gör att triagering går långsammare och att patienter 

inte kan få vård lika snabbt. På liknande sätt nämns brist på platser som en bidragande orsak. 

Ökningen av platser som gjorts på vissa akutmottagningar motsvarar inte den ökning av 

patienter på de aktuella sjukhusen. Även här identifieras undersökningar som labbsvar och 

röntgensvar som en faktor som fördröjer vistelsen på akutmottagningen (Hoot & Aronsky, 

2008). De faktorer som utgör ett hinder för att patienten ska kunna lämna akutmottagningen 

benämns utgående faktorer. Detta är hinder som återfinns i andra delar av sjukvården än 

akutmottagningen. Här benämns brister på platser på andra avdelningar som ett av 
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huvudproblemen. Hoot och Aronsky (2008) ser ett tydligt samband mellan ett stort antal 

inlagda patienter på sjukhuset och risken för överbeläggning på akutmottagningen. Men även 

omdirigering av ambulanser till de aktuella sjukhusen sågs öka överbeläggningen på 

akutmottagningen. 

 

I en studie av Eriksson, Gellerstedt, Hilmerås och Craftman (2018) har sjuksköterskor 

identifierat flera olika problem att utföra säker vård på överbelagda akutmottagningar. Ett 

problemområde som lyfts är när patienter kvarstannar på akutmottagningen en längre tid. 

Vårdmiljön på akutmottagningar är inte anpassad för att vårda patienter en längre tid och ofta 

blir patienter omplacerade flera gånger för att kunna ta emot nya patienter. Detta leder till 

svårigheter att få en översikt på var ens patienter ligger. Patienternas integritet och värdighet 

kan bli kränkt när sjuksköterskor behöver ha privata samtal och utföra hygienåtgärder utan att 

kunna värna om patientens privata sfär. Bristen på rum påverkar inte bara patientens integritet 

utan även möjligheterna till en säker vård. Om patients tillstånd försämras plötsligt kanske det 

inte upptäckts direkt om patienten ligger på en oövervakad plats och inte har anhöriga med sig 

som kan underrätta personalen (Eriksson, et al., 2018). 

 

Även i Myndigheten för vård- och omsorgsanalysrapport ” En akut bild av Sverige” (2018) 

lyfts bristen på vårdplatser fram som en som en utmaning inom akutmottagningar. Patienter 

kan inte få plats på den vårdavdelning de skulle vara på och blir således kvar på 

akutmottagningen längre än önskvärt. Bristen på sjuksköterskor och annan personal beskrivs 

som en av de stora utmaningarna för akutsjukvård. Svårigheten att rekrytera personal med rätt 

utbildning och erfarenhet ses som ett problem. Fyrtio procent av sjukhusen som undersökts 

anger att en läkare utan legitimation har varit ensam ansvarig för vården av patienter en eller 

flera gånger den senaste månaden (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018). Vid 

vissa akutmottagningar i landet har majoriteten av sjuksköterskorna arbetat i mindre än två år 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2015). En studie av Danielsson et al., (2014) visar på att 

högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna leder till att patientsäkerheten äventyras. I studien 

berättar även sjuksköterskorna att det ökar tryggheten att arbeta med en erfaren kollega som 

kan tillfrågas vid behov, med att det inte alltid fanns möjlighet till detta, på grund av brist på 

erfaren personal. 

 

Ett ytterligare problem som beskrivs är brist på utrustning inom akutmottagningen. 

Mobiliseringsutrustning saknas och sängarna är ofta obekväma och hårda. Trots att 

sjuksköterskorna är medvetna om att den hårda britsen ökar risken för trycksår så saknas ofta 

tillräckligt med avlastnings möjligheter för att kunna hjälpa patienter med lägesändringar. 

Miljön ses som icke funktionell till och med när det gäller basal omvårdnad. Ett annat 

problem som beskrivs är patienternas dagliga mediciner. En sjuksköterska beskriver att det 

kan vara svårt att komma ihåg patienternas dagliga mediciner eftersom hen ofta har ansvar för 

fler än tio patienter samtidigt och att medicinerna ofta inte finns på akutmottagningen 

(Eriksson, et al., 2018). 

 

Rutinerna på en akutmottagning är inte anpassade för längre vårdtider. Eftersom patienter kan 

komma till akutmottagningen vilken tid på dygnet som helst kan det vara svårt att sätta upp 

bestämda tider för måltider, ronder, delning av medicin och essentiell omvårdnad.  

Sjuksköterskor upplever att de inte kan ha tillräcklig kontroll över individers behov över en 

längre tid och ofta har begränsad kännedom om sina patienter. Även om det skett förbättringar 

av rutinerna i form av markerade korridorplatser och checklistor så är det svårt för 

sjuksköterskorna att kunna följa dessa rutiner vid de tillfällen då arbetsbelastningen är hög 

(Eriksson, et al., 2018).  
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Att möta våld på sin arbetsplats är en annan sak som kan bidra till ångest och rädsla hos 

vårdpersonal. I en studie av Catlette (2005) beskrivs att sjuksköterskor upplever sig vara 

osäkra på sin arbetsplats. Undermåliga säkerhetsåtgärder medför att sjuksköterskor upplever 

rädsla inför att möta våld på sin arbetsplats. Två patientgrupper som beskrivs öka oron för 

våld är patienter med psykisk ohälsa och patienter som är påverkade av droger eller alkohol. 

Att möta och omhänderta dessa patientgrupper beskrivs öka personalens ångest och rädsla 

inför våld. 

 

Vårdpersonal på akutmottagningen 

Vårdpersonalen på akutmottagningen består främst läkare, sjuksköterska och undersköterska. 

För att akutmottagningen ska fungera behöver dessa yrkesgrupper samarbeta. De olika 

kunskapsområdena som yrkesgrupperna har kompletterar varandra och bidrar till att patienter 

kan få en god vård (Strömberg, 2012). 

 

Undersköterskor på akutmottagningen arbetar nära patienter med omvårdnad och 

vårdmoment. Att förbereda inför olika behandlingar, provtagningar och undersökningar ingår 

ofta under undersköterskans ansvarsområde. Ofta assisterar undersköterskor under de olika 

behandlingarna och undersökningarna och är även ansvarig för efterarbetet när dessa är 

utförda. Många undersköterskor på akutmottagningen kan få delegering för att kunna utföra 

uppgifter som inte i grunden ingår i undersköterskans kunskapsområde (Strömberg, 2012). 

 

Sjuksköterskans kompetens och ansvarsområde ligger inom omvårdnad. Vården som ges ska 

vara grundat i evidens och den ska vara holistisk. Sjuksköterskan ska också lindra lidande, 

följa etiska riktlinjer, visa respekt för människans autonomi och integritet och främja tillit och 

hopp (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I kompetensbeskrivningen (Swedish Emergency 

Nurses Association, 2017) för en akutsjuksköterska beskrivs att en sjuksköterska på 

akutmottagningen ska ha beredskap på det oförutsägbara och ska kunna ge avancerad 

omvårdnad oavsett allvarlighetsgrad. Alla patienter och närstående ska bemötas på ett 

personcentrerat sätt och i möten ska dessa få en stärkt känsla av trygghet och hopp genom 

sjuksköterskans bemötande. Det är viktigt att kunna tolka anamnesen, symtom och tecken 

samt att identifiera livshotande tillstånd (Swedish Emergency Nurses Association, 2017).  

 

Sjuksköterskan på akutmottagningen ska kunna ge korrekt bedömning gällande både det 

medicinska behovet och omvårdnadsbehovet (Swedish Emergency Nurses Association, 

2017). En sjuksköterska på akutmottagningen måste ha överblick över alla patienter och vara 

uppmärksam för att snabbt kunna insätta rätt åtgärder vid försämring. Sjuksköterskas ansvar 

är att göra snabba bedömningar och ta beslut, baserat på evidensbaserad kunskap och 

beprövad erfarenhet. Åtgärderna är ofta kortsiktiga och löser det befintliga problemet så att 

sjuksköterskan snabbt kan återgå till överblicken och identifiera nya situationer som uppstått. 

Även de sjuksköterskor med mindre erfarenhet som skulle behöva mer handledning, kan 

befinna sig i en situation där de behöver handla och ta beslut på egen hand (Wikström, 2018).  

 

Yrkesgruppen läkare har det medicinska ansvaret på en akutmottagning. Läkare är ansvariga 

för bland annat in och utskrivning av patienter. Vid ronder är det läkare som fattar beslut om 

vilka undersökningar och prover som behöver göras samt vilken behandling patienten bör få. 

På en akutmottagning finns det ofta flera läkare med olika specialiteter så som kardiologi, 

ortoped, neurolog och anestesiolog (Strömberg, 2012). 

 

Att arbeta på en akutmottagning innebär att kunna hantera många uppgifter samtidigt. Att 

kunna vårda en svårt skadad patient som blivit offer i en händelse, samtidigt som 
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gärningsmannen vårdas i rummet bredvid. Att kunna hjälpa den som mår sämst och samtidigt 

ha uppsikt över de andra patienterna. Den stora variationen och höga pressen gör att 

vårdpersonalen lätt kan känna sig frustrerade. Även om vårdpersonalen gör så gott hen kan så 

räcker det inte alltid vilket kan göra arbetet psykiskt tungt (Wikström, 2018).   

 

Patient på akutmottagningen 

Patienter söker till en akutmottagning av många olika anledningar. Patienterna kan däremot 

delas in i tre generella grupper, icke akuta patienter, patienter med akut sjukdom eller skada 

och traumapatienter. Akut sjukdom eller skada är tillstånd som kan få livshotande 

konsekvenser om de inte åtgärdas relativt omgående. Dessa kan till exempel vara 

intoxikationer, bröstsmärta eller oklar medvetslöshet. De patienter som kommer in som 

traumapatienter har blivit utsatta för någon typ av högenergivåld som har resulterat i svåra 

eller livshotande skador. Några exempel på sådana skador kan vara klämskador, trafikolyckor 

eller brännskador. De flesta patienter upplever att de har ett akut medicinskt tillstånd när de 

uppsöker en akutmottagning, oavsett vilken kategori sjukvården klassificerar dem som 

(Wikström, 2018). Enligt HSL (SFS 2017:30) ska de patienterna med störst prioritet få vård 

först. Det gör att patienterna får vänta olika längre på sin tur. En anledning till att många med 

låg prioritet söker sig till akutmottagningen kan vara långa väntetider till läkare hos andra 

vårdgivare (Nyström, 2003; Wikström, 2018). Den genomsnittliga väntetiden innan patienten 

får träffa en läkare för en initial bedömning är ungefär en timme (Socialstyrelsen, 2019). 

Patienterna som sitter i väntrummet vill inte gärna gå därifrån då det finns risk att missa 

information (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004) 

 

Så fort en person kommer in på en akutmottagning och blir patient så sker en skiftning i 

maktbalansen. Patienten som är sjuk och sårbar har ofta inte energi nog till att vara 

beslutfattare och aktivt delta i sin egen vård. Därför måste sjuksköterskan jobba aktivt för att 

jämna ut obalansen (Beck, 1997). Pyne (1994) menar att kunskap är makt och eftersom 

kunskapen ofta ligger hos sjuksköterskorna är det dem som har makten. Genom att 

patienterna informers kan makten delas mer jämlikt. När kommunikationen brister är risken 

större att misstag begås som äventyrar patientsäkerheten (Brannen, Cameron, Adler, 

Goodman, & Holl, 2009). En möjlig förklaring till detta är att det vanligtvis 

envägskommunikation där situationen hade gynnats av en tvåvägskommunikation. Resultatet 

av detta blir bland annat att patienterna skickas hem för tidigt och måste uppsöka 

akutmottagningen igen, de blir skickade till fel enhet och får fel vård (Apker, Mallak, & 

Gibson, 2007). Att vara en patient med svårigheter att göra sig hörd och yttra sig kan då 

medföra större sårbarhet då kommunikationen är bristande. Vissa patienter på akutmottagen 

upplever att de inte vill klaga eller framstå som besvärliga, då de inte vill riskera att förstöra 

sin relation till vårdpersonalen (Nyström, 2003). 

  

Teoretisk utgångspunkt: Värdighet 

Det vårdvetenskapliga begreppet värdighet kan delas in i tre dimensioner, absolut värdighet, 

relativ värdighet och yttre värdighet. Den absoluta värdigheten är något som alltid finns hos 

alla människor och som inte kan kränkas. Den relativa värdigheten kan kränkas men även 

återskapas. Den yttre värdigheter kan kopplas till heder och status och förändras genom livet. 

Den är påverkad av den kultur som människan befinner sig i (Edlund, 2002). Värdighet kan 

även kopplas till FN:s konvention om mänskliga rättigheter som beskriver den enskilda 

människans värdighet samt allas lika värde (United nations, 1948). Enligt Edlund (2002) 

innebär värdighet att betraktas som en unik och fri människa. Det är nödvändigt för 

människor att få bekräftelse på vem hen är, vad hen upplever och skapar samt att få bli sedd. 

Det är viktigt att få vara del i en gemenskap där personen känner att den hör till (Eriksson, 
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2018). Värdighet är nära kopplat till upplevelsen av hälsa och därför utgör det en tydlig plats i 

vårdandet av andra människor (Edlund & Lindwall, 2017). 

 

Som vi ser ovan kan värdighet ses ur olika perspektiv och därmed tolkas olika. I en studie av 

Whitehead och Wheeler (2008) tillfrågades patienter om deras syn på värdighet under 

sjukhusvistelsen. Patienterna utryckte att integritet och värdighet hänger tätt ihop. Detta gällde 

bland annat att få ha sin säng i fred och att få adekvat information av vårdpersonalen, önskvärt 

att detta sker på ett ställe där det är lugn och ro. När detta inte respekteras kände många 

patienter att deras integritet och värdighet blev kränkt. Även om gardiner mellan britsar och 

sängar kan ge visuellt skydd så hindrar det inte samtalet att höras i hela rummet eller 

korridoren (Whitehead & Wheeler, 2008).  

 

Att behöva uppsöka hjälp på en akutmottagning kan innebära att de funktioner som behövs 

för att behålla en intakt integritet tas ifrån patienten. Exempelvis att själv kunna sköta sina 

dagliga toalettbehov eller äta. När detta tas ifrån en människa blir dennes värdighet lätt 

kränkt. Ett annat sätt som värdigheten kan kränkas på är när patienten befinner sig i ett 

hjälplöst tillstånd. Exempelvis att patienten upplever smärta men som inte erhåller adekvat 

smärtlindring. Många patienter vittnar om tillfällen då de legat och väntat i timmar och lyssnat 

till vårdpersonalen då de diskuterat andra patienters vård. Patienterna har då kommit till insikt 

att deras vårdbehov är lågt prioriterat och kommer då till insikt att deras bild av akutsjukvård 

kanske inte överensstämmer med den akutsjukvård som bedrivs (Nyström, 2003). Det snabba 

tempot, allvarlighetsgraden på akutmottagningen och de fysiska barriärerna, så som intubation 

och olika slags katetrar, bildar en barriär mellan vårdpersonalen och patienterna. Det tar 

mycket fokus av vårdpersonalen att se till så att allt det medicinska fungerar vilket gör det 

svårare att säkerställa patientens värdighet (Jacelon & Henneman, 2004). 

 

Begrepp 

Omhändertagande 

Edvardsson D, Watt E, och Pearce F (2017) använder i sin studie ett antal olika frågor för att 

undersöka kvalitén av omhändertagande. Här beskrivs ett antal olika delar som tillsammans 

bygger upp ett omhändertagande. Det nämns bland annat sjuksköterskans förmåga att skapa 

ett emotionellt band. Det undersöks hur patienten upplever personalens bemötande och till 

vilken grad patienter har upplevt att personalen har utfört vissa känslomässiga delar i 

omvårdnaden. Patienten skattar själv på en skala ett till fem hur stor utsträckning hen anser att 

personalen har varit empatisk mot patienten, om personalen har ingivit hopp, varit finkänslig i 

känsliga situationer med mera. Aspekter av att bli tagen på allvar och att se bortom det som 

sägs lyfts även som en del av omvårdnad. Patienten får ange om de känner att de fått sina 

sagda och osagda behov tillfredsställda, om de anser att personalen lyssnar och beaktar det de 

säger. Men även känslan av trygghet och om de anser att personalen gör det lilla extra för att 

få patienten att känna sig bekväm. Även aspekter av själva lokalen undersöks och anses 

påverka omhändertagandet som patienten får (Edvardsson et al., 2017). 

 

När Cho, Mark, Knafl, Chang och Yoon (2017) undersöker korrelationen mellan 

sjuksköterskebemanning och missade omvårdnadstillfällen och vad detta kan få för 

konsekvenser används en annan indelning. Missade omvårdnadstillfällen delades in i 

kommunikation, basal omvårdnad och tidsenliga reaktioner. Studien använder formuläret 

MISSCARE Survey–Patient där patienten får fylla i olika aspekter av vård och om de fått den 

vård som nämns. I studien tyder missade kommunikationstillfällen och brister i den basala 

omvårdnaden ha ett samband med de som upplevt negativa omvårdnadshändelser. Missade 

kommunikationstillfällen har även kopplingar med patientens upplevelse av vistelsen. Fler 
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missade kommunikationstillfällen bidragit till en sämre upplevd vistelse. Denna koppling var 

inte lika stark när det kommer till missad basal omvårdnad. God kommunikation verkar även 

påverka vilken basal omvårdnad patienten upplevde sig få då god kommunikation visade 

samband med bättre basal omvårdnad. 

 

Omhändertagande är ofta hur patienter beskriver omvårdnad. Omvårdnad i sin tur uppfattas 

av patienter ofta som omhändertagande och därför kommer denna litteraturöversikt använda 

orden omvårdnad och omhändertagande synonymt. 

 

Omvårdnad är något som sker nära patienter. Därför är det viktigt att detta bedrivs med 

respekt för patientens sårbarhet. När omvårdnad bedrivs måste vårdpersonal försöka motverka 

den maktobalans som finns i relationen patient-omvårdnadsgivare. Omvårdnad beskrivs ha 

två aspekter, relationsaspekt och sakaspekt. Relationsaspekt kategoriseras av skapandet av en 

relation och ett gott bemötande. Sakaspekt innebär att exempelvis ge instruktioner, stötta eller 

aktivt göra saker för patienten. I mötet med patienten ska båda dessa aspekter utföras i 

förhållande till de centrala värdena i omvårdnad som identifieras av svensk 

sjuksköterskeförening. Att ha respekt för att varje människa har ett unikt egenvärde och 

möjligheter att fatta beslut är grundläggande i att skapa ett lyckat möte och grunderna till en 

omtänksam omvårdnad.  Även respekten för patientens integritet, självbestämmande och 

upplevelse av mening och hopp ses som centrala värden inom omvårdnad som vårdpersonal 

måste ta hänsyn till när de utför omvårdnad. Inom omvårdnad bör människan ses som en 

helhet. Kropp, själ och ande hör ihop. Med denna syn på människan kan vårdpersonal inte 

bara behandla den fysiska sjukdomen. Patientens hela behov måste försöka tillgodoses. Detta 

inbegriper behov av trygghet och att lindra all det lidande som kan komma att uppstå vid 

sjukdom, både fysiskt och psykiskt. För att ha möjlighet att lindra patientens lidande krävs ett 

holistiskt synsätt och att kunna lyssna på patientens hela berättelse.  (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skrivs 

följande: ”All omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors 

värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet.” (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017a) 

 

I enkäter har det visat sig att omvårdnaden på akutmottagningen är ofta praktisk inriktad, till 

exempel att informera och hjälpa patienter till toaletten. Det medicinska har även det en stor 

plats, tillexempel blodprovstagning och EKG-registrering. Det upplevs ofta att det medicinska 

är i fokus och omvårdnaden tas när det finns tid (Nyström, 2003). 

 

Bemötande 

Varje möte är unikt och svårt att jämföra, därför är det svårt att hitta en standard som fungerar 

för alla och i alla situationer (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) 

definieras bemötande som att uppträda på ett visst sätt mot någon. I svenska akademiens 

ordbok (2019) kan verbet ”bemöta” tolkas som att möta, att träffa någon eller något, att gå till 

möte men även bekämpa, göra motstånd mot. Socialstyrelsen (2001) beskriver en tolkning av 

begreppet bemötande som mötet mellan medborgare som söker vård eller annan hjälp och de 

professionella som representerar en institution som exempelvis sjukvården.  

 

Bemötande i vården 

De flesta som har varit patienter har upplevt ett möte med en vårdtagare som fått dem att 

känna sig väl bemötta och omhändertagna (Nyström, 2003). Detta är dock inte alltid fallet. 

När patienter tillfrågades om deras upplevelser om bemötande i vården visade det att en stor 

andel, 40 procent, någon gång blivit bristfälligt bemötta i. Cirka tio procent hade blivit 
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bristfälligt bemötta flera gånger. Detta bristande bemötande handlade i stor utsträckning om 

att patienterna inte upplevde att de blev tagna på allvar, inte blev lyssnade på och på bristande 

uppföljning samt att personalen hade tidsbrist och var stressade. Stress är en vanlig orsak till 

att personalen distanserar sig till patienten och fokuserar på anledningen till sjukhusbesöket 

istället för på patienten som helhet. Om patienterna istället får ett bemötande med anpassad 

information kommer det att leda till färre sjukhusbesök av de patienter med lägre prioritet, då 

dessa i större utsträckning kan sköta sin egenvård själva i hemmet (Jakobsson, 2007). 

 

När patienterna kommer in till akutmottagningen, befinner de sig ofta i ett stadie av oro och 

hjälplöshet (Nyström, 2003). Känslor av att inte vilja vara i vägen och inte störa den stressade 

vårdpersonalen är vanliga. Dessa känslor kan leda till en beroendeställning gentemot 

vårdpersonalen och deras sätt att bemöta patienterna. Om vårdpersonalen ger ett gott 

bemötande så ökar upplevelsen av delaktighet och tillfredställelsen med vården. Om 

bemötandet brister kan upplevelsen bli mer negativ. I synnerhet då många patienter inte har 

någon stor kunskap i vårdens organisation (Kiessling & Kjellgren, 2004).  

 

Bemötandet kan även ses i form av avsaknad av möte mellan vårdpersonal och patient. I en 

studie av Nydén, Nyström och Petersson (2003). om att vara en icke akut patient på en 

akutmottagning beskriver många patienter att de saknade information och att de har en känsla 

av att det finns patienter som är i en allvarligare situation än dem. Exempelvis undviker vissa 

patienter att be om hjälp eftersom de tänker att det finns andra som har ett större behov av 

hjälp (Nydén, et al., 2003). 
 

Problemformulering 

Det är vanligt förekommande att patienter upplever brister gällande bemötande på 

akutmottagningen. Bemötande och omhändertagande på akutmottagningen är ett komplext 

område. Inte minst då synen på vad som är omvårdnad och bemötande av hög kvalité är 

personlig och kan variera. Några faktorer som beskrivs som omvårdnad av hög kvalitet är att 

patienten får behålla sin integritet intakt, blir tagen på allvar och att vårdpersonalen inger 

trygghet. Ett antal faktorer, exempelvis ett högt inflöde av patienter, ett arbetstempo som 

beskrivs som högt och begränsad tid till möten inverkar på personalens möjlighet att ge ett 

gott bemötande. I denna studie kommer inte bemötande endast definieras av mötet mellan 

patienter och sjukvårdspersonal utan även av brist på möten och patientens upplevelse av 

detta. En ökad förståelse för patienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på en 

akutmottagning kan bidra till ett förbättrat arbetssätt hos vårdpersonal. Det är därför viktigt att 

beskriva hur bemötande och omhändertagande vid vård på akutmottagning upplevs utifrån ett 

patientperspektiv.   

 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande i samband 

med vård på akutmottagning.  
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METOD 

Design  

En litteraturöversikt valdes som studiedesign för det här arbetet för att få en överblick av 

forskningen om patienters upplevelse av bemötandet på akutmottagningar. Vid en 

litteraturöversikt granskas den redan tillgängliga vetenskapliga litteraturen inom ett ämne 

(Kristensson, 2014). Genom att granska befintlig litteratur kan en stor bredd av 

frågeställningar undersökas. Det är möjligt att värdera och sammanställa redan befintliga 

studier och att hitta samband och skillnader i de olika resultaten. Att använda sig av 

vetenskaplig litteratur för att skapa en litteraturöversikt bidrar till att bredda sin 

evidensbaserade grund (Kristensson, 2014). Med en litteraturöversikt skapas en tydlig 

överblick av kunskapsläget och en uppfattning om det finns kunskapsluckor som behöver 

fyllas med fortsatta studier (Polit & Beck, 2017). Data till litteraturöversikten samlades in och 

bearbetades på ett systematiskt arbetssätt där relevanta artiklar sammanställts (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

 

Urval  

Avgränsningar 

De utvalda artiklarna fick vara på både på svenska och engelska, då författarna behärskar 

dessa språk. För att minska risken för feltolkning har artiklarna lästs på originalspråk, i den 

utsträckning som är genomförbar (Helgesson, 2015). För engelska artiklar har engelsk-svensk 

ordbok använts för att översätta de texter och ord som behövde översättas. För att inkludera 

aktuell forskning i resultatet har artiklar med en ålder över tio år har inte tagits med i studien 

(Kristensson, 2014).  

 

Inklusionskriterier 

Endast originalartiklar, utgivna mellan åren 2009-2019 har inkluderades. Artiklarna har 

behandlat patienters upplevelser på akutmottagningen. I enlighet med Forsberg och Wenström 

(2015) har både kvalitativa och kvantitativa artiklar tagits med då detta breddar kvalitén på 

litteraturstudien. Endast artiklar som är peer-reviewed har inkluderats i enlighet med Polit och 

Beck (2017). Det innebär att artiklarna blivit granskade och håller en hög kvalité. De valda 

artiklarna behandlar olika patientgrupper och patienter som besökt en akutmottagning. 

Patienterna kan ha inkommit till sjukhuset själva eller med prehospital hjälp. Endast patienter 

som uppnått minst arton års ålder har inkluderats. Artiklar har inkluderats, oberoende av 

ursprungsland eller etnicitet. Det ger resultatet mer bredd och ökar tillämpligheten då 

patienter på akutmottagningar kan ha olika bakgrunder och kulturer. 

 

Exklusionskriterier 

De exklusionskriterier som valdes är patienter under arton års ålder, patienter på psykiatrisk 

akutmottagning eller andra delar av sjukvården som inte är en akutmottagning. Även studier 

som behandlar patienter med psykisk sjukdom, har exkluderats. Då studien undersökt 

patientens upplevelser har inte studier som behandlar sjuksköterskans synpunkt inkluderats.  

 

Datainsamling  

Den huvudsakliga metoden för att hitta relevant vetenskaplig litteratur var artikelsökning i 

bibliografiska databaser. De som valdes var Cinahl och PubMed. PubMed valdes är den 

största medicininriktade databasen och Cinahl är mer omvårdnadsinriktad. Valet av dessa 

understödjs även av Polit och Beck (2017) som menar att de är bäst lämpade för 

omvårdnadsforskning. MESH-termer i PubMed och Headings i Cinahl användes tillsammans 

med fritextsökningar.  
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Fyra olika ämnen definierades utefter syftet: patient, akutmottagning, upplevelse och 

bemötande. Varje ämne blev tilldelad ett antal MeSH-termer och headings som tillsammans 

representerade ämnet. Begreppet akutmottagning representerades genom sökorden: 

“Emergency Care”, “Rapid Response (Emergency Care)”, “Emergency Nursing”, 

“Emergencies”, “Emergency Service”. Begreppet patient representerades genom sökorden: 

“Patient” och “Emergency patients” Då begreppet upplevelse användes som ämne till vissa 

sökord, representerades det dels i fritext då det är problematiskt att översätta till MeSH-termer 

och Headings. De sökord som användes för upplevelse var ”Patient Satisfaction”, ”Attitude to 

Health”, ” Patient Attitudes”, ”Experience” och ”Patient Experience”. De sökord som 

användes för ämnesordet bemötande var ”Professional-patient relations”, ”Communication”, 

Attitude of Health Personnel och nursing care. Då bemötande inte kan översättas till engelska 

gjordes valet att använda synonymbegrepp och fritextsökningar. Förhoppningen var att på så 

sätt lyckas ringa in fenomenet bemötande och öka möjligheten till relevanta träffar från hela 

världen. Sökorden inom ämnena kombinerades med den booleska operatorn ”OR” för att 

vidga sökningen. Sedan användes dessa ämneskomplex systematiskt i olika kombinationer 

med den booleska operatorn ”AND” för att hitta relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 

2015). Inledningsvis granskades artiklarna med en grovsållning utifrån artiklarnas titel och 

abstract. De artiklar som bedömdes som irrelevanta sållades bort. Om författarna var oeniga 

angående en artikel valdes den att få fortsätta vidare i granskningen och läsas i. De artiklar 

som svarade mot uppsatt syfte gick vidare till nästa steg där de lästes i fulltext. Där jämfördes 

de med litteraturstudiens syfte och urvalskriterier (Rosén, 2017).  

 

När sökningarna genomfördes bestämdes att begränsa alla sökningar i PubMed med MeSH-

termen patient då det annars visade sig ge en för stor mängd irrelevanta artiklar. 

Databassökningarna (se tabell 1) är redovisade efter borttagning av dubbletter. Detta innebär 

att vissa sökningar ser ut att ha noll träffar när det i själva verket rör sig om dubbletter. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2019-11-11 

(MH "Patients") OR (MH 

"Emergency Patients")  AND 

(MH "Emergency Care") OR 

(MH "Rapid Response 
(Emergency Care)") OR (MH 

"Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergencies+") OR 
(MM "Emergency Service+") 

AND (MH "Patient 

Satisfaction") OR (MH 
"Attitude to Health") OR (MH 

"Patient Attitudes") OR 

"Patient experience" OR 

experience 

181 42 8 5 

CINAHL 

2019-11-11 

(MH "Patients") OR (MH 

"Emergency Patients")  AND 

(MH "Emergency Care") OR 

159 13 6 2 

Tabell 1.  Presentation av databassökning i PubMed samt Cinahl 
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(MH "Rapid Response 

(Emergency Care)") OR (MH 

"Emergency Nursing+") OR 
(MH "Emergencies+") OR 

(MM "Emergency Service+") 

AND ((MH "Professional-

Patient Relations+") OR (MH 
"Communication+") OR (MH 

"Attitude of Health 

Personnel+")) 

CINAHL 

2019-11-11 

((MH "Emergency Care") OR 

(MH "Rapid Response 

(Emergency Care)") OR (MH 
"Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergencies+") OR 

(MM "Emergency Service+")) 

AND ((MH "Patient 
Satisfaction") OR (MH 

"Attitude to Health") OR (MH 

"Patient Attitudes") OR 
"Patient experience" OR 

experience) AND ((MH 

"Professional-Patient 
Relations+") OR (MH 

"Communication+") OR (MH 

"Attitude of Health 

Personnel+")) 

223 17 8 4 

PubMed 

2019-11-10 

(((((((professional patient 

relation[MeSH Terms]) OR 

communication[MeSH 
Terms]) OR attitude of health 

personnel[MeSH Terms]) OR 

nursing care[MeSH Terms])) 
AND (((((patient 

satisfaction[MeSH Terms]) 

OR patient acceptance of 

health care[MeSH Terms]) 
OR patient acceptance of 

healthcare[MeSH Terms]) OR 

attitude to health[MeSH 
Terms]) OR "patient 

experience")) AND 

patient[MeSH Terms]) AND 
((emergencies, hospital 

service[MeSH Terms]) OR 

emergency department) 

50 22 7 4 

PubMed 
2019-11-10 

(((((emergencies, hospital 
service[MeSH Terms]) OR 

"emergency department")) 

AND patient[MeSH Terms])) 
AND ((((professional patient 

relation[MeSH Terms]) OR 

communication[MeSH 

99 26 4 0 
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Kvalitetsgranskning  

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten granskades avseende kvalitet utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga B), modifierat av (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999) samt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Artiklarna lästes 

igenom och bedömdes utifrån mallen med en kod, beroende på vilken typ av studie det var 

och tilldelas en klassificering beroende på kvalité. De klassifikationerna på var I-III, där I 

bedöms som hög kvalité, II som medelkvalité och III som låg kvalité (Berg et al., 1999) och 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Att kvalitetsgranska artiklar på ett 

systematiskt sätt höjer kvalitén på litteraturstudien och gör resultatet mer trovärdigt (Friberg, 

2017). De slutligen utvalda artiklarna fördes in i en matris (Bilaga A) där författare, årtal, 

land, titel, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitetstyp sammanställdes. På så sätt kan en 

överblick av de artiklar som använt i den här litteraturöversikten snabbt bildas av läsaren 

(Friberg, 2017).  

 

Dataanalys 

Artiklarna granskades med fokus på resultat och slutsats för att säkerställa att inkluderade 

artiklar var förenliga med uppsatsens syfte (Polit & Beck, 2017). Valet av vilka artiklar som 

slutligen skulle ingå i litteraturöversikten gjordes gemensamt i form av en diskussion där 

fördelar och nackdelar med varje artikel diskuterades. Vilket enligt Rosén (2017) ger en 

djupare förståelse för innebörden. För att sammanställa de inkluderade artiklarna användes 

integrerad analys. Analysen bestod av tre delar (Bild 1).  

 

 
Bild 2. Illustrering av analysprocessen 

 

Under den första delen lästes artiklarna igenom och analyserades utifrån likheter och 

skillnader med syfte att hitta korrelerande beståndsdelar. De likheter som funnits delades in i 

kategorier under den andra delen i analysen. Resultaten från artiklarna placerades i den 

kategori som sammanfattade innehållet fördelaktigast. Under den sista delen överfördes 

Läsning av 
artiklar

Kategorisering
Implementering

till resultat

Terms]) OR attitude of health 

personnel[MeSH Terms]) OR 

nursing care[MeSH Terms]) 
 

PubMed 

2019-11-11 

(((((emergencies, hospital 

service[MeSH Terms]) OR 

"emergency department")) 
AND patient[MeSH Terms])) 

AND (((((patient 

satisfaction[MeSH Terms]) 
OR patient acceptance of 

healthcare[MeSH Terms]) OR 

attitude to health[MeSH 
Terms]) OR "patient 

experience") 

 

138 27 2  0 

TOTALT 850 147 35 15 
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kategorierna till resultatet i den här litteraturöversikten. De utvalda kategorierna låg sedan 

som grund för de resultatrubriker som används (Kristensson, 2014). I den här 

litteraturöversikten inkluderades 15 originalartiklar. De har markerats med en asterisk (*) i 

referenslistan. Analysens resultat kategoriserades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning definieras som ett systematiskt sökande efter ny kunskap eller nya metoder till att 

uppnå ny kunskap. Etik är teoretiskt reflekterande kring värdefrågor och normativa frågor. 

Forskningsetik handlar om de etiska aspekterna av forskning och hur forskarna ska bete sig 

för att följa den forskningsmoral som finns. Litteraturöversikter kan vara intressanta och 

givande men också missvisande om kunskapen har inhämtats på ett osystematiskt sätt. Att 

följa god forskningssed innebär att förhålla sig till forskningens egna regler och moral. 

Hänsyn tas till forskningspersoner och försöksdjur som deltar och även för konsekvenserna 

som forskningen kan få (Helgesson, 2015). Ett exempel på oetisk forskningssed är när 

forskaren endast inkludera artiklar och citat som enbart stödjer forskarens egen ståndpunkt 

(Forsberg & Wengström, 2015). I den här studien har endast artiklar som följer god 

forskningssed inkluderats. De artiklar som tagits med har svarat till uppsatsens syfte samt 

valts oberoende av resultat. Detta för att spegla en opartisk bild av ämnet (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

I den här litteraturstudien har god forskningssed följts genom öppenhet och transparens i 

arbetets alla delar samt att artiklar inte förvrängts eller avsiktligt feltolkats (Helgesson, 2015). 

Genom att artiklarna läses flera gånger och diskuteras efteråt minskar risken för feltolkning av 

resultat. De mänskliga rättigheterna, människovärdet och patienternas intressen ska gå före 

vetenskaplig vinning enligt Helsingsforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). 

Forskningen som inkluderats har varit underställd dessa etiska riktlinjer. Översättning har 

skett med beaktning till att återspegla originaltexten och inte förvrängas av individuell 

tolkning.  

 

Ovanstående etiska överväganden har tagits med i beaktningen under hela arbetsprocessen i 

den här litteraturöversikten. 

 

RESULTAT 

När de 15 inkluderade artiklarna analyserades framkom tre gemensamma nämnare. Dessa 

formulerades till tre huvudkategorier och sju subkategorier, vilka presenteras i tabell 2. Under 

dessa kategorier presenterades resultatet.   

 

Tabell 2. Presentation av resultatkategorier. 
Huvudkategorier 

 

Subkategorier 

Miljö 

 
 

Mötet 

 
 

Att vara patient 

 

Fysisk miljö 

Atmosfär 
 

Kommunikation 

Information 
 

Att få sina behov tillgodosedda 

Att bli behandlad med värdighet. 
Upplevelse av tid 
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Miljö  

Fysisk miljö 

Den fysiska miljön uppfattas av vissa patienter som tråkig, steril och kontorsliknande medan 

andra ser den som smakfull och passande (Möller, Fridlund, & Göransson, 2010). Många 

patienter påpekar att väntrummen är små och önskar rymligare lokaler med mer utrymme  

(Forsgärde, From Attebring, & Elmqvist, 2016). En patient som led av smärta 

uppmärksammade betydelsen av bekväma möbler för att inte förvärra smärtan (Möller, et al., 

2010). Eftersom väntetiden i många fall kan bli lång önskades även möjlighet till vila och 

variation, exempelvis att kunna välja att kolla på television eller inte (Forsgärde, et al., 2016). 

Vissa patienten uppger att de inte hade någon uppfattning om eller inte brydde sig om den 

fysiska miljön då deras huvudmål var att få god vård (Möller, et al., 2010). 

 

När traumapatienter ankommer till akutmottagningen tas de till ett traumarum där de möts av 

ett traumateam. Vissa traumapatienter hade blivit förvarnade av den prehospitala personalen 

att många personer skulle möta dem när de kom fram. De traumapatienter som inte blivit 

förvarnade berättar att de upplevde den stora mängden personal som mötte dem som 

skrämmande. Detta tolkades av patienterna som ett tecken på allvarlig skada och skapade 

känslor av oro och rädsla. Många traumapatienter lider av smärta. Patienterna upplevde 

förflyttningar som smärtsamma och många kände att de blev flyttade från bår till bår utan att 

riktigt förstå syftet med alla förflyttningar. Även många medicinska undersökningar 

uppfattades som smärtsamma men patienterna förstod att dessa behövde utföras (Falk, et al., 

2019) 

 

Atmosfär 

Att mötas av kunnig och kompetent personal har visat sig betydelsefull i flera studier 

(Göransson & von Rosen, 2010; Hermann, Long, & Trotta, 2019; Limbourn & Celenza, 2011; 

Möller, et al., 2010; Olofsson, Carlström, & Bäck-Pettersson, 2012). De patienter som inkom 

som traumalarm uppgav att de uppfattade traumateamets arbete och kommunikation som 

effektivt. Det ingav en trygghetskänsla hos patienterna (Granström, et al., 2019). Patienterna 

lyfte att det var viktigt att personalen skapade en betryggande närvaro och vakade över 

patienten på akutmottagningen. Att personalen var mottaglig för patienternas känslor var 

något som värdesattes av patienterna.  

 

Att vårdpersonalen presenterar sig är av stor vikt för att patienter ska känna sig 

omhändertagna. När vårdpersonalen kommer in till patienter och enbart informerar vilken 

åtgärd som ska utföras kan ibland presentationen bli utelämnad. Att först hälsa och sedan 

informera om åtgärder ger en större trygghet. I samma studie framkom det att patienter 

befunnit sig i situationer då vårdpersonalen pratade om annat som de kunde ha pratat om på 

rasten när de höll på med omvårdnaden. Det gjorde att patienterna kände sig bortprioriterade 

och att personalen hellre fokuserade på samtalet än på patienterna (Cypress, 2014).   

 

Patienter kan uppleva känslor av övergivenhet när de ligger långa stunder och väntar. I en 

studie av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011) beskrivs hur en del patienter upplever 

väntan. De låg på sina undersökningsrum och hörde snabba fotsteg i korridoren utanför och 

hoppades att de skulle stanna utanför deras dörr, men istället blev de besvikna gång på gång, 

då fotstegen fortsatte förbi. Att känna sig övergiven kan göra att miljön runt omkring upplevs 

som hotande (Elmqvist, et al., 2011). Considine, et al., (2010) beskriver att patienter kan få 

uppfattningen att de förnärmat vårdpersonalen oavsiktligen och att det är anledningen till att 

de tvingas sitta och vänta i flera timmar i ovisshet. Andra patienter kan störa och göra att 

väntetiden upplevs som obehaglig. Patienter som befunnit sig i den situationen önskade att 
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någon kunde titta till dem så att de fick känna sig delaktiga och att någon brydde sig om dem 

(Forsgärde, et al., 2016). Möller, et al., (2010) beskriver att en del patienter upplevde att de 

inte var önskade på akutmottagningen. En vanlig oro för patienterna i väntrummet var att de 

skulle bli avvisade och att deras bekymmer inte skulle tas på allvar. Considine, et al., (2010) 

belyser att många äldre patienter inte söker akutvård förrän de med säkerhet vet att de har en 

legitim anledning att åka dit. De vill inte ta upp resurser i onödan då resurserna istället kan 

användas till någon som har ett större behov (Considine, et. al., 2010). En del patienter 

upplevde att de möttes med åsikten att de borde uppsökt primärvården dagen efter istället för 

att ha inkommit till akutmottagningen (Möller, et al., 2010). 

 

Mötet 

Kommunikation  

Patienters upplevelse av hur de blivit bemötta har ett nära samband med hur de upplever 

vården som dem mottagit (Berg, Sparth, Sook, Burdsal, & Lippoldt, 2012). Möller, et al., 

(2010) beskriver att patienterna uppgav att triageringssjuksköterskans lugna, omtänksamma 

och tröstande bemötande gav dem en känsla av trygghet. Patienterna kände att de kunde 

släppa kontrollen av deras omhändertagande till vårdpersonalen (2010). Patienter upplevde 

besöket på akutmottagningen mer positivt när vårdpersonal lade fokus på dem som individer 

och inte bara tillståndet (Berg, et al., 2012). En viktig aspekt av kommunikation är att 

presentera sig och inbjuda till en dialog (Olofsson, et al., 2012). I Hermann, et al., (2019) 

anger patienter att artighet och respektfullt beteende är viktigt för upplevelsen av bemötande. 

Vårdpersonal som använder det rätta pronomen och använde artighetsfraser uppfattades som 

mer omtänksamma.  

 

Att behålla ögonkontakt och vara medveten om det egna kroppsspråket under samtal med 

patienter har visat sig viktigt i flera studier (Forsgärde, et al., 2016; Hermann, et al., 2019). 

Det kroppsspråk som vårdpersonal använder kan påverka patientens bild av bemötandet. Att 

inte få ögonkontakt med sjuksköterskan kan göra att patienten känner sig osynlig, patienten 

känner sig då inte väl omhändertagen. Detta leder till att de inte alltid ställer de frågor som de 

skulle vilja ställa (Forsgärde, et al., 2016). Att vårdpersonal sätter sig ner på samma nivå som 

patienten och skakar hand innan de inleder ett samtal uppfattas som gott bemötande 

(Hermann, et al., 2019). 

 

Att sjuksköterskan var tålmodig och outtröttlig med patienten var viktig för att patienterna 

skulle uppleva sitt omhändertagande som positivt (Merrill, Hayes, Clukey, & Curtis, 2012). 

Detta visas även i en ytterligare studie där de vanligaste svaren bland de som inte upplevde 

läkaren som omhändertagande, hör ihop med tid och uppmärksamhet. Bland annat uppger 

patienter att läkaren upplevdes som distraherad, stressad, upptagen och att läkaren hade för 

mycket annat att göra samt att andra patienter tog hög prioritet (Limbourn & Celenza, 2011).  

 

Aktivt lyssnande ses som en viktig del av bemötandet på akutmottagningen (Hermann, et al., 

2019; Merrill, et al., 2012). När patienten uppfattar sjuksköterskans frågor som relevanta 

ökade dess upplevelse av tillit till vårdpersonalen (Olofsson, et al., 2012). Följdfrågor och 

kontrollfrågor för att undvika missförstånd ledde till att patienter uppfattar det som att 

vårdpersonalen verkligen brydde sig om patienten på riktigt (Hermann, et al., 2019). När 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna, behålla fokus på patienten och dennes situation ledde 

detta till att patienten upplevde att vårdpersonalen ville förstå vad patienten försökte berätta 

(Hermann, et al., 2019). Att vara empatisk och att identifiera sig med patienten bidrar till en 

upplevelse av gott bemötande (Merrill, et al., 2012). I Limbourn och Celenza’s studie lyfter 

deltagarna god förmåga att lyssna som viktigt för sin upplevelse av bemötande. Drygt 18 
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procent nämnde läkarens effektivitet, omtänksamhet och kompetens som det som 

uppskattades mest i läkarens bemötande (Limbourn & Celenza, 2011). Patienter uppfattar 

sjuksköterskan som kompetent, effektiv, duktig och betryggande (Olofsson, et al., 2012). I 

Göransson och von Rosens studie uppger 98 procent att dem upplevde 

triageringssjuksköterskan som kompetent. Drygt 95 procent av de tillfrågade ansåg att 

triageringssjuksköterskan lyssnade på dem och tog dem på allvar, 88 procent uppgav att dem 

litade på triageringssjuksköterskan (Göransson & von Rosen, 2010). Det har dock visats sig i 

en studie av Berg, et al. (2012) att patienter som själva är professionella inom vården ofta 

uttrycker mindre tillfredställelse med bemötandet och omvårdnaden än de som inte har någon 

tidigare kunskap inom området. Även de patienter som har tidigare negativa erfarenheter av 

akutmottagningar är mer missnöjda med nyligen inträffade besök (Berg, et al., 2012). 

Patienterna uttryckte större tillfredsställelse desto kortare deras väntetid blir. Däremot så kan 

patienterna ha större tålamod att vänta längre, om de blivit trevligt bemötta och fått 

information av vårdpersonalen (Toma, Triner, & McNutt, 2009).   

 

Traumapatienters upplevelse av kommunikation kan delas in i två grupper: dialog och 

avsaknad av dialog. Patienter som upplever att de hade en dialog med traumateamet och de 

som anser att de inte blev tilltalade under triageringsmomentet. De patienter som upplevde att 

traumateamet pratade med dem känner sig prioriterade. Traumateamets dialog med patienten 

uppfattades som omtänksam tröstande och att ha en genuin oro för patienten (Granström, et 

al., 2019). Detta har även lyfts fram som viktigt i Limbourn och Celenza’s studie där 38 

procent lyfte fram omtänksam vård och genuin oro för patienten som det som uppskattades 

mest i läkarens omhändertagande (Limbourn & Celenza, 2011). De patienter som hade en 

dialog med traumateamet uppgav att de litade på personalen och att de fick tillräcklig 

information om sina skador. Att inte bli tilltalad av traumateamet ledde istället till att 

patienterna kände som att de inte ens var i rummet. Upplevelsen blev istället som att 

personalen inte tog patientens skador på allvar. De ord som personalen använder upplevdes 

hos vissa patienter som ett främmande språk det vill säga facktermer, latinska ord och 

liknande, vilket ledde till att patienten känner sig exkluderad ur sitt eget omhändertagande 

(Granström, et al., 2019). 

 

Information  

Information gällande det egna tillståndet upplevs av patienter som en viktig del av 

omhändertagande (Ekwall, 2013; Hermann, et al., 2019; Limbourn & Celenza, 2011; Möller, 

et al., 2010). Ekwall (2013) framhåller att patienter som blivit kontaktade av sjuksköterskor 

under väntetiden var mer nöjda än de som inte mottagit någon information om väntetid. 

Genom att informera patienterna om deras prioritering och om patientens tillstånd kan 

patientens ångestnivåer minska och tillfredställelsen med vården öka (Ekwall, 2013). 

Information om olika aspekter av patientens vård är något som uppskattas av patienter. När 

patienter får exempelvis sitt sjukdomstillstånd förklarat av vårdpersonal, utan facktermer och 

latinska ord samt genom användandet av bilder eller annan media gör det att missförstånd 

undviks och patientens förståelse ökar. Vilket har visats ge högre tillfredställelse med vården 

för patienter och bättre möjligheter till att ge en säkrare vård (Hermann, et al., 2019). 

Limbourn och Celenzas (2011) studie anger att patienterna ser förklaring av information och 

goda råd som en viktig del av ett gott bemötande. 

 

En del av deltagarna i Limbourn och Celenzas (2011) studie uppger att det de ogillade mest i 

läkarens bemötande var bristande kommunikationsfärdigheter och brist på information. Brist 

på information tas upp av bland annat Göransson och von Rosen. Där anges att drygt 31 

procent av deltagarna fick en uppskattad väntetid efter triageringen. Information om att 
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väntetiden beror på vilken prioriteringsgrad som tilldelades nådde endast 22 procent av 

deltagarna (Göransson & von Rosen, 2010). Även i Möller, et al., resultat visar att många av 

patienterna inte förstod syftet med triagering. Patienter som varit i kontakt med primärvård 

eller annan vård trodde att akutmottagningen redan skulle vara meddelade om deras ankomst. 

Patienter i väntrummet upplevde frustration och förvåning när de såg att andra som ankommit 

till akutmottagningen efter dem blev behandlade omedelbart, utan någon uppenbar förklaring 

(Olofsson, et al., 2012). Patienterna i Möller, et al., (2010) studie insåg efterhand att 

triageringen var ett sätt att prioritera patienterna utifrån deras symptom. Många patienter hade 

önskat ytterligare information om triageringen och dess syfte. Under själva triageringen ser 

informationsläget något annorlunda ut. Av de 76,1 procent som önskade information om sitt 

sjukdomstillstånd anger 56,5 procent att de fick helt adekvat eller delvis adekvat information. 

De patienter som önskade mer information uppgav i 90,3 procent av fallen att dem fick klara 

eller relativt klara svar av triageringssjuksköterskan (Göransson & von Rosen, 2010).  

 

Att vara patient 

Att få sina behov tillgodosedda 

Att få hjälp är något som deltagarna i Merrill, et al., (2012) studie uppfattar som viktigt för 

upplevelsen av omhändertagande. Att se till att patienterna har det bekvämt både fysiskt och 

mentalt påverkar patientens syn på omhändertagandet positivt (Merrill, et al., 2012). Av de 

patienter som behövde assistans i väntan på triagering, anger 94 procent att de fick hjälp med 

det de önskade (Göransson & von Rosen, 2010). 

 

Patienters upplevelse av sin triageringsnivå delades sällan av triageringssjuksköterskan. 

Patienter upplever ofta att de är i större behov av sjukvård än den triageringsgrad de mottagit. 

Patienter beskriver att ovissheten över sitt sjukdomstillstånd ledde till att de i vissa fall 

föreställde sig lida av mycket alvarliga sjukdomstillstånd. Denna föreställning ledde till en 

stor oro över sitt sjukdomstillstånd (Möller, et al., 2010). I Hermanns, et al., (2019) studie ser 

patienter det som viktigt att vårdpersonal har kompetens att tolka patientens ångest, rädsla och 

oro och komma med tröstande åtgärder i form av exempelvis ord och handling. Liknande 

resultat ses i Merrill, et al., (2012) studie där omtanke och oro över patientens tillstånd pekas 

ut som viktigt för upplevelsen av omhändertagande (2012). Den största majoriteten som 

upplevde ett behov av att prata om sin oro och ångest kände att dem delvis eller helt kunde 

tala med triageringssjuksköterskan om detta (Göransson & von Rosen, 2010). I en studie av 

Forsgärde, et al., (2016) upplever deltagarna tröst i att få sina egna känslor bekräftade genom 

att prata med andra patienter och förstå att de är lika frustrerade som deltagarna själva.  

 

Under väntan på läkarbedömning uppger patienter i Olofsson, et al.,(2012) studie att 

personalen möter dem med likgiltighet och ibland även arrogans. Patienter med smärta uppger 

att dem inte mottagit smärtlindring och patienter som inte ätit på länge är tvungna att be om 

något att äta. Patienter uppfattade även att deras önskemål blivit nonchalerade. Detta ledde till 

att vissa patienter känner sig som en börda för sjuksköterskan (Olofsson, et al., 2012). För 

deltagarna i Cypress studie upplevdes sjuksköterskorna som trevliga. Patienter uppger att 

sjuksköterskorna ofta tittade till dem och svarade på de frågor som uppkom. Detta gav 

patienterna en upplevelse av att ha blivit väl omhändertagna av vårdpersonalen (Cypress, 

2014). Limbourn och Celenza identifierar möjlighet att ställa frågor som ett av sju teman som 

patienter upplevde som särskilt viktigt när det gäller det omhändertagandet av läkarna på 

akutmottagningen. (Limbourn & Celenza, 2011). 
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Att bli behandlad med värdighet 

I studien gjort av Merrill et al., (2012) fick patienterna själva skatta olika bemötanden och 

beteenden som sjuksköterskor ofta använder sig av. Det framkom att patienterna värderar högt 

att bli behandlade som individer och att deras behov möts, både uttalade och outtalade.  Även 

att medicinerna ges vid rätt tidpunkt och att sjuksköterskan är självsäker i sitt yrkesutövande 

värderade högt. Däremot värderas beteenden som att via kroppskontakt förmedla 

omhändertagande lägre (Merrill, et al., 2012).  

 

I en studie av Göransson och Von Rosen (2010) där patienter blev tillfrågade om deras 

upplevelser i väntrummet, upplevde många att deras personliga integritet blev respekterad 

(Göransson & von Rosen, 2010). I motsats till det lyfter dock patienterna i en studie av 

Limbourn & Celenza (2011) att detta inte alltid är fallet. Patienterna listar brist på personlig 

integritet som en av de sakerna patienterna var missnöjda med gällande sitt omhändertagande. 

En studie av Forsgärde, et al., (2016) visade att många patienter upplevde att deras symtom 

blev ifrågasatt och inte blev taget på allvar när de inkom till akutmottagningen. De upplevde 

även att patienter som inkom med egen bil blev mindre seriöst bemötta än de som inkom med 

ambulans. Många upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om de med lägre 

triageringsnivå utan endast de mer allvarligare tillstånd (Forsgärde et al., 2016). Andra studier 

visar en mer positiv bild, exempelvis av Göransson & von Rosen (2010) där patienterna 

upplevde att de blev behandlade med respekt och omtänksamhet. Hela 90,8 procent av 

patienterna bedömde triagerinssjuksköterskans bemötande som bra eller väldigt bra 

(Göransson & von Rosen, 2010). Även läkarens bemötande upplevs av den största majoriteten 

som bra. Patienterna upplever att de blev behandlade med värdighet och respekt. Läkaren tog 

patienternas problem på allvar och visade en överhängande omhändertagande attityd 

gentemot patienterna som individer (Limbourn & Celenza, 2011). 

 

Trigeringen uppfattades mestadels som positivt av patienterna i en studie av Göransson och 

von Rosen (2010). För att patienterna ska uppleva trigeringen så positivt som möjligt 

värdesätts att sjuksköterskan visar ett genuint intresse och använder sig av en personlig 

approach. Det gör att patienterna känner sig viktiga och värdesatta. Aktivt lyssnande, empati 

och närvaro i samtalet skapar ett respektfullt förhållande mellan de två parterna (Olofsson, 

et.al, 2012). En studie av Olofsson, et al., (2012) pekade ut sjuksköterskans genuina intresse 

och personliga tagning på triageringen som viktig komponent till att patienterna kände sig 

värdesatta och viktiga. När sjuksköterskan lyssnade aktivt upplevde patienten att detta bidrog 

till att upprätta ett respektfullt förhållande. Sjuksköterskan uppfattades som empatisk och 

närvarande i situationen, patienterna upplevde då att de hade sjuksköterskans fulla 

uppmärksamhet och att de blev behandlade med respekt och omtanke (Olofsson, et.al, 2012). 

Även Hermann, et al., (2019) lyfter vikten av att bli behandlad med värdighet och att bli 

lyssnad på. Genuint intresse och aktivt lyssnande tillsammans med svar på patienternas frågor 

och att vårdpersonal märkbart bryr sig ger en känsla av värdighet hos patienten.  

 

Upplevelse av tid 

Det första intrycket patienter får med akutmottagningen är ytterst viktigt. När patienterna 

initialt fick god kontakt med sjuksköterskan blev väntetiden uthärdlig och positiv, då de kände 

att de blev sedda och kunde lita på vårdpersonalen (Elmqvist, et al., 2011; Möller, et al., 

2010). När patienterna inkommer till akutmottagningen blir de placerade i en ny okänd 

situation. Patienterna har andra förväntningar och förutfattade meningar än vårdpersonalen, då 

de sistnämnda har kunskap om situationens spelregler. Ofta förblir patienterna ovissa om 

dessa spelregler. I de fall då patienter inkommer med akuta, men inte livsfarliga tillstånd är de 

ofta beredda på att de kan behöva vänta, men de är sällan förberedda på hur osäker väntan kan 
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bli. De olika förväntningar kan göra att mötet mellan vårdpersonal och patient är försämrad 

redan från start. För att hantera detta tar patienten ofta en ödmjuk roll gentemot 

vårdpersonalen och försöker visa sig tålmodig och accepterande med hopp om att få bättre 

vård genom att visa sig välvillig (Elmqvist, et al., 2011).  

 

Det som många patienter upplever som viktigt för omhändertagandet är att få behandlingar 

samt mediciner i tid och att vårdpersonalen svarar snabbt på kallelser via ringklockor som 

viktigt (Merrill, et al., 2012). Att bli undersökt av läkare omgående är något som patienter 

uppger vara viktigt för att de ska känna sig väl omhändertagna (Limbourn & Celenza, 2011). 

Även kontinuitet upplevs som en viktig del för omhändertagandet (Möller, et al., 2010). 

Patienterna upplevde att tiden de behöver vänta på den initiala triageringen var kort i flera 

studier (Göransson & von Rosen, 2010; Olofsson, et.al, 2012). I en studie av Olofsson, et.al, 

(2012) beskrivs en del patienters initiala bild av en akutmottagning som effektiv. Patienter är 

inte alltid förberedda på hur lång tid de kan få vänta och tiden inför läkarbedömningen 

uppfattas ofta som lång. Patienterna kan då känna sig överrumplade och besvikna av att den 

initiala bilden av en effektiv akutmottagning inte stämmer in på verkligheten. Vissa patienter 

upplever den långa vistelsen på akutmottagningen som problematisk. Det framkom att detta 

vara en av aspekterna som de kände missnöje med. Under väntetiden kan patienterna känna 

sig bortglömda, vilket upplevdes av patienterna i flera studier (Forsgärde et al., 2016; 

Olofsson, et.al, 2012). De kände sig ensamma och övergivna trots att det fanns personal 

tillgänglig (Olofsson, et.al, 2012). Patienterna kände sig bortglömda och fick upplevelsen att 

ingen brydde sig om dem (Forsgärde et al., 2016). Detta kan även ses i en studie av Möller, et 

al., (2010) där patienterna upplevde en lång väntan utan någon typ av information. Patienterna 

kände sig övergivna och var rädda att bli bortglömda. Resultatet tyder på att information och 

upplevelsen av väntetid hör ihop. De patienter som inte mottagit information om väntetid 

kände sig lätt frustrerade medan de som själva frågat om väntetid och mottagit information 

upplevde väntetiden som mycket mer hanterbar (Möller, et al., 2010).  

 

Många patienter efterfrågar en estimerad väntetid vid ankomst, men det kan vara 

problematiskt då svaret patienterna ofta får är vagt och missledande. Denna vaghet skapar mer 

frustration för patienterna. Många kommer in till akutmottagningen med idéen om att de ska 

få träffa en läkare kort efter ankomst men istället får de vänta många timmar på sin tur. 

Väntetiden upplevs av patienterna som orimligt lång med tanke på hur länge varje patient 

behandlas. Det upplevs vara för lite personal för att kunna hantera patienterna på ett effektivt 

sätt och det råder förvirring kring vem som är ansvarig för dem om de vill få kontakt och svar 

på frågor (Forsgärde et al., 2016).   

 

Enligt Han, et al., (2017) upplever vissa patienter att deras tillstånd är livshotande och att de 

inte har något annat val än att uppsöka en akutmottagning. Om de hade fått information om att 

de skulle behöva vänta länge så hade det inte påverkat beslutet att uppsöka akutvården. 

Patienterna uppgav att de gärna väntade på vård om de kände förtroende med vårdpersonalen 

och det sjukhus som de befann sig på. I samma studie framkom att upplevelsen av väntan 

beror på tidigare erfarenheten från akutmottagningar och det bidrar till patienterna förmåga att 

hantera situationen (Han, et al., 2017). Trots de många problem som finns på 

akutmottagningar är de flesta patienter nöjda med den vård som de fått samt personalen som 

de träffat (Göransson & von Rosen, 2010; Möller, et al., 2010).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Den här litteraturöversikten har beskrivit patienters upplevelse av bemötande och 

omhändertagande på akutmottagning. De tre huvudkategorier som framkom i resultatet var 

miljö, mötet och att vara patient. Resultatet visade att patienterna blir bemötta på olika sätt 

men patienterna berättar om liknande saker. Antingen ur vinkeln att det var något positivt de 

upplevt eller något som de saknade och skulle ha önskat. Miljön upplevs i många fall som 

stökig och leder till att patienterna känner sig övergivna och isolerade. Att göra patienten 

delaktig genom att informera om den kommande väntetiden, bemöta med ett socialt accepterat 

beteende och genom att lyssna aktivt är viktiga delar som bidrar till att bemötandet och 

omhändertagandet uppfattas som positivt. Socialt accepterat beteende är artighet beteende 

som att hälsa, presentera sig, ta i hand samt, använda korrekta titlar och att titta personen man 

samtalar med i ögonen.  

 

Patienters upplevelse av ett gott bemötande kan sammanfattas med att bli lyssnad på och 

tagen på allvar. Aktivt lyssnande beskrivs i flera studier som viktigt. Aktivt lyssnande skulle 

kunna ses som en bro mellan vad patienten säger och vad hen faktiskt menar och blir ett 

verktyg för vårdpersonal att använda för att visa sitt genuina intresse. Svensk 

sjuksköterskeförening skriver att ett holistiskt synsätt på människan är viktigt. Det är av stor 

betydelse för patienten att vårdpersonal lyssnar på patientens berättelse och har förståelse för 

den maktsituation vårdpersonalen innehar. Genom att bekräfta patientens lidande kan 

maktsituationen synliggöras och även mildras och patientens lidande blir uppenbart (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Kanske kan det vara just den maktsituation som sjuksköterskan 

på akutmottagningen har enligt Pyne (1994), som gör att aktivt lyssnande upplevs som viktigt 

för patienter. Att lyssna på patienten kan kanske ses som ett sätt att jämna ut maktbalansen 

något och skapa en känsla av tillhörighet hos patienten (Beck, 1997). För att kunna bekräfta 

och lindra lidande krävs det att vårdpersonal lyssnar aktivt och genuint försöker förstå 

patientens upplevelse. Aktivt lyssnande kanske skulle kunna bidra till att patienten känner sig 

bekräftat och på så sätt även värdesatt (Eriksson, 2018).  

 

Att uppleva värdighet ses som viktigt för upplevelsen av bemötande. Eriksson (2018) 

beskriver att människor känner värdighet när de får bekräftelse och känner sig sedda. Kanske 

kan det vara strävan efter värdighet som gör att socialt accepterat beteende spelar en roll för 

hur patienter upplever bemötande. Patienter lyfter faktorer som att få ögonkontakt med 

vårdpersonal, att bli bemött på samma höjdnivå, att vårdpersonal skakar hand och presentera 

sig och att vårdpersonal använda korrekta titlar och artighetsfraser som viktigt för sin 

upplevelse av bemötande. Det kan ses som problematiskt att patienter lyfter en sådan 

grundläggande sak som socialt accepterat beteende som viktigt för omhändertagandet. Det 

väcker frågan, finns det i dagens samhälle patienter som inte blir bemötta i enlighet med de 

sociala normer som råder i samhället? De lagar som styr dagens sjukvård skriver tydligt att 

”… Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. …” (Patientlag SFS 2014:554 1 kapitel §6; HSL, SFS 2017:30 3 

kapitel §1). Vilka aspekter är det som gör att denna lag inte följs? Kanske skulle dessa brister 

i socialt accepterat beteende kunna bero på det pressade läget som råder på dagens 

akutmottagning. Jakobsson (2007) beskriver att stress hos vårdpersonalen kan göra att fokus 

hamnar på själva sjukhusbesöket. Vårdpersonal ser inte hela patienten vilket kan leda till att 

patienten känner att vårdpersonal inte lyssnar på dem och tar dem på allvar. Patienter verkar 

till viss del uppfatta den stress som vårdpersonalen kan ha och detta lyfts bland annat i 

Patienter uppger att läkaren verkade vara distraherad av andra problem, hade bråttom, hade 
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för många andra uppgifter, skyndade sig igenom bedömningen och att akutmottagningen vad 

för hektisk. Den stress som vårdpersonal upplever skulle kunna bero på den överbeläggning 

som har blivit ett problem på dagens akutmottagning (Eriksson, et al., 2018; Nunes Machado 

de Oliveira Santos, et al., 2019). 

 

Omhändertagande kan handla om rent fysiska uppgifter men det som återkommer i resultaten 

handlar snarare om att vårdpersonalen kan tolka patientens känslor och att se bortom endast 

det fysiska problemet. Det patienter värdesätter har koppling till att känna trygghet och 

uppleva att vårdpersonalen ser dem. Att skapa en betryggande miljö och att genuint försöka 

förstå patienters oro och problem har visat sig viktigt i flera studier. Detta överensstämmer 

med det som återfinns i kraven på en god vård enligt HSL (SFS 2017:30). God vård och 

omhändertagande hör således ihop. Omhändertagande måste alltså ses ur ett djupare 

perspektiv än att bara se till patientens fysiska behov. Att se på omvårdnad utifrån hela 

människans behov tas bland annat upp i värdegrund för omvårdnad där det lyfts ett holistiskt 

synsätt på vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Detta holistiska synsätt speglar de 

behov som lyfts av patienter på akutmottagning. Patienten har inte bara fysiska behov som 

behöver tillgodoses utan även ett behov av trygghet och respekt för patientens unika 

egenvärde. Denna kamp mellan att få fysiska behov tillgodosedda och att känna att behovet av 

respekt för det unika egenvärdet kan bidra till att patienter värdesätter saker som att vara 

mottaglig för patientens känslor och att genuint försöka förstå patientens problem och 

situation. 

 

Omhändertagandet begränsas inte bara av mötet mellan patienter och vårdpersonal utan även 

av bristen på möten. Det skulle kunna hänga ihop med patientens behov av självbestämmande 

som tas upp i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Patienter som känner att dem inte är delaktiga i vården kan inte 

heller känna att dem får använda sin rätt till självbestämmande. Långa väntetider och lite 

information skulle kunna bidra till att patienter känner att deras självbestämmande inte 

respekteras när dem blir utelämnade ur vårdförloppet. Patienter nämner en önskan om att bli 

uppmärksammad under väntetiden. Traumapatienter som inte blev tilltalade under det akuta 

omhändertagandet kände sig exkluderade ur sitt eget omhändertagande. Att bli bekräftad och 

uppmärksammad har en stark koppling till att känna värdighet. Delaktighet i vården är något 

som skulle kunna förstärka patientens upplevelse av värdighet. Delaktighet i vården är även 

detta ett lagkrav enligt patientlagen (SFS 2014:554). Även här syns en koppling mellan 

lagkrav och patienters önskan. Kanske kan detta tyda på att den lag som finns inte återföljs i 

dagens akutsjukvård. Den skillnad som återfinns mellan lagkraven och patienters upplevelse 

skulle även kunna bero på att vårdpersonal inte har tillräcklig kunskap i vad som krävs för att 

ge ett gott omhändertagande av patienter. Värdegrund för omvårdnad menar att genom att 

göra patienten delaktig i sin vård kan vårdpersonal visa respekt för patientens möjlighet att 

fatta beslut. Något som ses som grundläggande för en god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Upplevelsen av omhändertagande skulle även kunna skilja sig 

mellan patienter och vårdpersonal. Nyström, (2003) beskriver att vårdpersonalens fokus ofta 

hamnar på rent fysiska uppgifter som blodprovstagning, ge läkemedel eller hjälpa patienter till 

toaletten. Omvårdnad beskrivs som något som utförs när det finns tid. Kanske kan det vara 

denna inställning hos vårdpersonal som gör att patienters delaktighet inte ses som en 

prioriterad uppgift trotts att detta beskrivs som viktigt av patienter och är ett lagkrav. 

 

Patienters upplevelse av väntetid har även visat sig ha en koppling med den information 

patienten mottagit. Många patienter är till vis grad beredda på att väntetiden kan komma att 

bli lång. Men de anser att deras tillstånd är livshotande och att de alltså inte har något annat 
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val än att vänta på akutmottagningen. Omhändertagande och bemötande ses ha en påverkan 

på hur väntetiden uppfattats. Att mötas av ett gott bemötande har visat sig ge bättre tolerans 

för lång väntetid. Även graden av information patienterna mottagit visar en stark koppling till 

upplevelsen av tid. Patienter som mottagit information om väntetid kan hantera själva 

väntetiden bättre och är nöjdare med sitt omhändertagande. Många patienter på 

akutmottagningen har nedsatta funktioner på grund av sin sjukdom. Nedsatta funktioner hos 

patienten kan leda till att hen tappar möjligheten att sköta exempelvis sina toalettbesök själv. 

Att behöva hjälp med grundläggande funktioner kan upplevas som en kränkning av patientens 

värdighet (Nyström, 2003). Information skulle kunna bli extra viktigt för att behålla sin 

värdighet när patienter tappar viktiga funktioner. När en del av värdigheten blir 

kompromissad kan det kanske spela extra stor roll att behålla kontrollen över andra delar. Där 

skulle information kunna komma in som en motverkande faktor. Information blir ett sätt för 

patienten att sträva efter att behålla sin värdighet i den utsatta situation som vård på 

akutmottagningen kan innebära. Strävan efter värdighet skulle kunna vara varför information 

ses som en så viktig punkt i bemötande och omhändetagande.  

 

Det har visat sig viktigt för patienter att få information som är anpassade efter deras 

förutsättningar och som är lätta för dem att förstå. Ändå tyder resultatet på att vårdpersonal 

brister i att tillgodose patientens behov av anpassad information. Jakobsson (2007) nämner att 

tidsbrist och stress i många fall bidrar till de brister i bemötande patienter upplever. Men 

patienter har enligt patientlagen (SFS 2014:554) rätt till information om när hen kan förvänta 

sig att få vård och information om det förväntade vård- och behandlingsförloppet. 

Informationen ska även vara anpassad efter mottagarens förutsättningar. Det väcker frågor om 

vad som kan ligga bakom detta glapp mellan de lagkrav som finns och patientens upplevelse. 

Nunes Machado de Oliveira Santos, et.al. (2019) beskriver överbeläggningar på 

akutmottagningen som en stor börda för vårdpersonalen på akutmottagningen. Det råder ofta 

brist på personal och vårdteamet blir då för litet i förhållande till antalet patienter. Även Hoot 

& Aronsky (2008) beskriver resursbrist som ett återkommande problem på akutmottagningen. 

Resultatet skulle kunna visa på att denna resursbrist och ökade arbetsbörda påverkar 

patienternas lagstadgade rättigheter och deras upplevelser på akutmottagningen. 

 

Resultatet visar att miljön påverkar hur patienten upplever sitt besök. Patienterna spenderar en 

stor del av sin tid på akutmottagningen med att vänta. Miljön upplevs som steril och tråkig 

och väntrummen upplevs som små och trånga. Patienterna beskriver att väntan upplevs som 

tidlös och kan bli väldigt isolerande, framförallt i ett undersökningsrum där patienten ligger 

på en hård brits och lyssnar på fotstegen och samtalen som hörs från korridoren. Att få bli 

sedd som person och bekräftad är viktigt för människans egen värdighet. Även att få höra till 

och få vara en del i gemenskapen är viktigt (Eriksson, 2018). Som i enlighet med HSL (SFS 

2017:30) ” ska vård ges med respekt för den enskilda människans värdighet. …”, vilket är ett 

lagkrav. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor nämner vikten av människans rätt till värdighet 

och att bli bemött med respekt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b).  

 

Resultatet påvisar att det finns brister i miljön på akutmottagningar. Det är tydligt att det skett 

få förändringar angående miljön på akutmottagningar under de tio åren som 

litteraturöversikten behandlat. Patienterna uttrycker liknande upplevelser med känslor av 

övergivenhet och isolering, oavsett vilket år intervjuerna i studierna utförts. Resultatet visar 

att möjligheten till variation under väntetiden är något som skulle uppskattas av patienter. 

Kanske skulle man kunna ha britsar för att ge patienter möjligheter att ligga ner. Det skulle 

kunna finnas möjlighet att välja mellan ett tyst och mörkt väntrum eller ett väntrum med 

möjlighet för underhållning. Resultatet kan underförstås som att möjligheten till variation 
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skulle möjliggöra att patienterna känner ett större lugn i väntan på vård. Framförallt patienter 

som lider av smärta uttrycker betydelsen av bekvämare möbler, för att inte riskera att förvärra 

upplevelsen av smärtan (Möller, et al., 2010). Genom att inte underlätta väntetiden för dessa 

patienter kan deras värdighet kränkas. Detta överensstämmer med det Nyström (2003) 

beskriver. Värdigheten kan kränkas då patienter befinner sig i ett tillstånd av hjälplöshet 

exempelvis då de inte kan lämna väntrummet eller få adekvat smärtlindring vid behov. Då 

värdighet är nära kopplat till hur människor upplever sin hälsa (Edlund & Lindwall, 2017) kan 

avsaknaden av smärtlindring samt värdekränkningen göra att patienten känner sig sjukare. 

 

En stor bidragande anledning att patienterna känner sig omhändertagna är om de blir visade 

uppmärksamhet, att personalen är uppmärksam för patientens känslor och att de blir tagna på 

allvar. När patienter känner sig värdesatta som individer upplever de omhändertagandet och 

bemötandet som mer positivt (Berg, et al., 2012). Att personalen möter patienterna med 

kompetens och inger en känsla av trygghet har visat sig viktigt för många patienter (Limbourn 

& Celenza, 2011; Merrill, et al., 2012). Även små åtgärder som att titta till patienterna ingav 

känslor av trygghet och gjorde att patienterna kände sig sedda (Merrill, et al., 2012). Detta kan 

kopplas ihop med Erikssons (2018) beskrivning som påpekar vikten av gemenskap och att få 

känna tillhörighet.  

 

I agenda 2030 är ett av de globala målen för hållbar utveckling, att säkerställa god hälsa och 

främja välbefinnande för alla. God hälsa är grundläggande för att människor ska nå sin fulla 

potential (Förenta nationerna, 2015). Att sjuksköterskan och patienten har ett samarbete är 

ytterst viktigt för att nå hållbarhet enligt Anåker och Elf (2014). Då skapas ett partnerskap 

som kan fortgå under en lång period. Då sjuksköterskan strävar efter att förbättra människors 

fysiska, ekonomiska och sociala omgivningar och efter ett holistiskt synsätt är professionen en 

lämplig utgångpunkt för att utveckla vården mot hållbarhet (Anåker & Elf, 2014). Då 

värdighet är nära kopplat till upplevelsen av hälsa är det viktigt att denna aspekt tas till vara 

på. Resultatet i den här litteraturöversikten har visat på att miljön och omhändertagandet som 

patienten möts av, kan påverka hur patienten upplever vården. Därför är det viktigt att iaktta 

detta i patientarbete för att skapa ett hållbart samarbete mellan sjuksköterskor och patienter.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod för att svara på syftet till denna uppsats. Metoden 

lämpar sig då den skapar en relevant översikt av aktuell forskning inom ett visst ämne (Polit 

& Beck, 2017). Denna uppsats har sammanställt kunskapsläget inom valt område med hjälp 

av både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar, vilket har breddat kvalitén i enlighet 

med Forsberg och Wenström (2015). I en kvantitativ metod används oftast enkäter med fasta 

svarsalternativ, dessa sammanställs sedan för att hitta samband och ett resultat. Denna metod 

gör att antalet deltagare kan vara högt, vilket gör det lättare att generalisera resultatet. Med 

kvalitativ metod samlas deltagarnas subjektiva verklighet in med hjälp av intervjuer eller 

olika typer av samtal vilket ger möjlighet till mer djupgående studier. Det ger möjlighet till en 

djupare förståelse för individens egna upplevelser kring olika fenomen (Polit & Beck, 2017).  

 

En annan studiedesign hade kunnat användas till att besvara syftet till denna uppsats. 

Exempelvis en kvalitativ studie med intervjuer. På så sätt hade en del av bilden gällande 

patienters upplevelser på akutmottagning kunnat skapas. Intervjustudier är dock en metod 

som kräver tid för att nå hög kvalité (Danielsson, 2017). Då tidsgränsen för denna uppsats var 

begränsad valdes en litteraturstudie för att få större möjlighet att göra ett noggrant arbete och 

på så sätt uppnå högre kvalité. En litteraturöversikt är även fördelaktig utifrån hållbarhet. Då 

nya resultat kan uppkomma genom att sammanställa redan existerande forskning.  
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Sökningar utfördes i PubMed och Cinahl. Vilket är de två databaser som rekommenderas av 

Polit och Beck (2017). Att använda flera databaser vid sökningen ökar trovärdigheten i 

uppsatsens resultat (Henricson, 2017). Det uppkom ett högt antal artiklar i sökresultatet vid 

vissa sökningar, framförallt i databasen PubMed. Därför valdes det att begränsa sökningarna i 

PubMed med hjälp av söktermen ”patient”. I övrigt bedömdes urvalskriterierna som 

tillräckliga då antalet artiklar var hanterbart. Då begreppen bemötande, upplevelse och 

omhändertagande är relativt subjektiva begrepp fanns det ingen direkt översättning till 

engelska söktermer. Detta gjorde att begreppen diskuterades noga och olika alternativs 

fördelar och nackdelar övervägdes. Efter diskussion med personal vid biblioteket på 

Sophiahemmet bestämdes ett antal begrepp, både fritext och ämnesord i form av MeSH-

termer och headings. Att använda en kombination av dessa ökar sannolikheten att hitta 

artiklar som ännu inte fått sina begrepp etablerade som ämnesord. Därför är det gynnsamt att 

kombinera dessa då det ökar sannolikheten att hitta relevant och aktuell forskning (Henricson, 

2017). Trots försök att ringa in begreppet bemötande med olika sökord och fraser var 

resultatet baserat på många svenska artiklar, sju svenska artiklar utav 15. Detta kan tyda på att 

bemötande är något som forskats på främst i Sverige då det finns ett ord för begreppet. Det 

kan minska generaliserbarheten då en stor del av resultatet grunder sig på forskning om 

bemötande i Sverige. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

I sökresultaten uppkom många överlappande artiklar. Enligt Henricson (2017) tyder detta på 

att sökorden som använts varit relevanta. Då antalet träffar i PubMed var så högt på vissa 

sökningar så att ytterligare begränsningar fick göras, finns möjligheten att relevanta artiklar 

missats.  

 

De artiklar som valdes ut var främst utförda i Sverige och USA. De övriga artiklarna kom från 

Taiwan och Australien (Se bilaga A). Då de utvalda artiklarna har sitt ursprung i olika delar 

av världen ger det ett brett resultat. Artiklarna kommer från fyra kontinenter och ger en bra 

översikt. De olika kontinenterna kan ha olika kulturer och sjukvårdssystem. Trots detta 

berättar patienterna om liknande upplevelser. Uppfattningen av vad som är bemötande och 

omhändertagande av hög kvalité tycks definieras på samma sätt oavsett vilken del av världen 

som undersöks. I den här uppsatsen togs beslutet att de olika perspektiven var relevanta då det 

bildar en bredare uppfattning om patienters upplevelser på akutmottagningar runtom i 

världen. I de artiklar som inkluderades fanns en viss standard som liknar Sveriges, vilket gör 

det lättare att applicera samtliga artiklar till den svenska hälso- och sjukvården.  

 

Artiklarna lästes igenom med fokus på att hitta likheter och skillnader i syfte att skapa 

kategorier att sammanställa resultatet under (Polit & Beck, 2017). Utifrån dessa kategorier 

kunde rubriker och underrubriker skapas med förankring i minst tre artiklar. Huvudkategorin 

miljö hade minst stöd i artiklarna. Beslutet att inkludera kategorin togs gemensamt efter en 

diskussion där för och nackdelar vägdes mot varandra och andra alternativa kategorier 

behandlades. De bedömdes vara av sämre kvalitét för arbetets syfte. Då miljön behandlades i 

flera artiklar ansågs den vara en relevant och betydande del för syftet och inkluderades som en 

huvudkategori. 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna har Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(Bilaga B), modifierat av (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999) samt (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016) använts. Den innehöll tydliga instruktioner till kategori I och II. 

Dock var instruktionerna till kategori II begränsade. Vilket innebar att de som inte riktigt 

uppnådde kategori I men samtidigt inte bedömes brista lika grovt som finns beskrivet för 
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kategori III, så blev kompromissen att bedöma dem som kategori II. Då det var första gången 

författarna använde en sådan matris till att kvalitetsgranska finns det möjlighet att 

granskningen kan ha utförts felaktigt. Dock så granskades alla artiklar utav båda författarna 

vilket minskar risken för grava feltolkningar. Sådana eventuella feltolkningar kan ha påverkat 

resultatet. Detta är något som författarna varit medvetna om genom arbetsprocessen. De fem 

kvantitativa artiklarna har även granskats med beaktning på reliabilitet och validitet. Vid 

undersökning av reliabiliteten var metoden i fokus där tillförlitligheten granskades. Vid 

validiteten granskades trovärdigheten. På det sättet granskades artiklarna gällande om 

metoden är relevant till artikeln syfte samt om det gjorts på ett tillförlitligt sätt (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vid bedömning av detta bedömdes det att de artiklar som inkluderats 

uppfyller hög validitet och reliabilitet. En artikel bedömdes som nivå III vid 

kvalitetsgranskningen men inkluderades ändå då det ökar validiteten på litteraturöversikten att 

inkludera artiklar av olika kvalité.  

  

Generaliserbarhet är enligt Kristensson (2014) ett slags stickprov som representerar studiens 

deltagare. Det kräver ett stort deltagarantal för att nå trovärdiga slutsatser. Då de flesta studier 

som inkluderats varit kvalitativa intervjustudier med få deltagare så är det svårt att dra några 

generaliserande slutsatser från detta. Däremot i de kvantitativa artiklarna där svaren är mer 

standardiserade och deltagarantalet är större går det att dra mer trovärdiga generaliserande 

slutsatser (Kristensson, 2014). Då majoriteten av artiklarna består av intervjuer av olika form 

med ett få antal deltagare, skiljer sig resultaten åt gällande de ämnen som behandlas. Det gör 

det svårt att dra några specifika generaliseringar då det som behandlas är några patienters 

specifika upplevelser. Då de kvalitativa artiklarna inkluderats tillsammans med kvantitativa i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2015) lämpar det sig till omvårdnadsforskning. På så 

sätt blandas subjektiva fenomen med mer statistiska metoder vilket ger en mer tydlig och 

trovärdig översikt av företeelsen. 

 

De artiklar som inkluderades var alla skrivna på engelska. Då engelska inte är författarnas 

modersmål finns risk för feltolkning vid översättning. Att översätta från engelska till svenska 

kan ge olika svårigheter, exempelvis när ett visst ord inte finns på svenska som finns i 

engelskan. Det kan innebära att översättningen inte blir fullgod. När sådana ord har stötts på 

har synonymer använts för att på bästa sätt hitta likvärdiga ord eller fraser på svenska. För att 

minska risken för feltolkningar har svenska akademiens ordbok använts och artiklarna har läst 

individuellt av båda författarna. För att minska risken att artiklarna blev feltolkade eller att 

förförståelse skulle påverka resultatet så granskades artiklarna objektivt genom hela processen 

(Forsberg & Wengström, 2015). Under skrivprocessen granskades arbetet regelbundet i en 

handledningsgrupp. De som deltog var sex högskolestudenter samt handledaren för arbetet. I 

enlighet med Henricson (2017) har arbetets trovärdighet och tillförlitlighet stärkts genom att 

det fortlöpande genomgått granskningar där arbetets trovärdighet och relevans till syftet 

förbättrats. Det här arbetet har skrivits av två personer vilket även ökar tillförlitligheten då 

författarna kunnat diskutera varje moment med varandra för att på så sätt uppnå ett 

syftesenligt examensarbete.   

 

Avseende forskningsetiska överväganden inkluderades ett antal artiklar trots bristande 

tydlighet gällande etiska tillstånd och granskningar. Vissa av dessa visade otydlig redovisning 

gällande inhämtande av informerat samtycke från deltagarna. Då tillvägagångssättet 

uppvisade hög kvalité gällande metoden och artiklarna ansågs vara väl genomarbetade i 

enlighet med Sophiahemmets bedömningsunderlag (Berg, et al., 1999; Willman, et al., 2016) 

inkluderades dem trots detta. Det togs även med i beaktningen att artiklarna blivit peer-

reviewed vid tidigare tillfällen och därmed granskade vilket var en viktig del till att de 
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inkluderades. Då författarnas kunskaper och erfarenheter att tolka och läsa vetenskapliga 

artiklar är limiterade kan detta ha påverkat arbetet till viss del (Kjellström, 2017).  

 

Slutsats 

I den här litteraturöversikten har patienters upplevelser av bemötande och omhändertagande i 

samband med vård på akutmottagning beskrivits. Resultatet visade att bemötande och 

omhändertagandet på akutmottagning kan förbättras. Patienterna upplever väntetiden som 

problematisk när de inte får information och inte förstår triageringssystemet. Det gör att det 

uppstår förvirring kring hur länge de kan förväntas att vänta. Resultatet visade även att miljön 

upplevs av många som problematisk. Genom att lyssna aktivt, göra patienten delaktig via 

information och användande av socialt accepterat beteende kan patientens upplevelse 

förbättras. Åtgärder som att informera patienten om triageringen vid ankomst och förbereda 

inför väntetiden, kan bidra till att bemötandet upplevs som mer tillfredställande. Genom att 

medvetandegöra vårdgivarna om patienternas upplevelser kring bemötande och 

omhändertagande på akutmottagningen kan patienternas upplevelser under besök vid 

akutmottagning förbättras. 

 

Fortsatta studier   

I resultatet beskrivs patienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på 

akutmottagningen. Under databassökningen exkluderades mycket forskning som hade 

sjuksköterskans perspektiv i fokus. Det tyder på att det forskats mer om sjuksköterskans 

perspektiv än om patientens perspektiv. Detta tyder på att det behövs mer forskning från 

patientens synvinkel för att kunna dra mer generella slutsatser. Mer studier angående hur 

miljön påverkar patientens upplevelse av både bemötande och omhändertagande behövs. Det 

behövs även studier kring varför många patienter inte upplever omhändertagandet och 

bemötandet som positivt. Vårdpersonal får en viss kunskap om tekniker i sin utbildning som 

kan användas som upplevs som gott bemötande och gott omhändertagande. Det vore 

intressant att undersöka varför vårdpersonal inte alltid använder sig av det och vad det kan 

bero på. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

För att förbättra patienters upplevelser på akutmottagning bör diskussioner om bemötande och 

samtalsmetodik lyftas fram och användas i klinisk kontext. Genom dessa diskussioner kan ett 

kritiskt förhållningssätt till det egna bemötandet uppmuntras. Det resultat som framkommit i 

den här litteraturöversikten är att relativt enkla åtgärder exempelvis att ta i hand, möta 

patienten i ögonhöjd och presentera sig gör stor skillnad för patientens upplevelse av 

bemötandet och omhändertagandet. Den här litteraturöversikten kan ligga till grund för en 

sådan diskussion på akutmottagningar och kan bidra med att synliggöra patientens upplevelse 

och de åtgärder som kan vidtas. 
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Berg, G.M., Spaeth, 

D., Sook, C., Burdsal, 

C., & Lippoldt, D. 

2012 

USA 

Trauma Patient 

Perceptions of 

Nursing Care 

Att skapa och testa en 

metod för 

patienttillfredsställelse 

som visar ett 

hypotetiskt samband 
mellan upplevd 

interpersonell vård 

(PIC) och teknisk 

omsorg (PTC) 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Nyligen utskrivna 

traumapatienter, som var 

engelskspråkiga och utan psykisk 
sjukdom. Fängslade individer och 

patienter med psykisk sjukdom 

exkluderades. 

Datainsamling: Telefonintervju 

Analys: Statistisk, deskriptiv och 

jämförande struktur  

278 

(-) 

I den strukturella ekvationsmodellen 

sågs ett samband mellan interpersonell 

vård (PIC) och teknisk vård (PTC). Om 

patienterna upplevde bättre 

interpersonell vård så tenderade även 
den tekniska vården att upplevas bättre. 

Detta syntes framförallt hos patienter 

som inte hade någon tidigare erfarenhet 

eller kunskap om vården. 

 

  

P 

I 

Considine. J., Smith, 

R., Hill K., Weiland, 

T., Gannon, J., Behm, 

C., Wellington, P., & 

McCarthy, S., 

2010 

Australien 

 

Older peoples’ 

experience of 

accessing emergency 

care 

Att beskriva äldre 

patienters perspektiv 

av att uppsöka en 

akutmottagning  

Design: Deskriptivt 

tillvägagångssätt  

Urval: Deltagarna var minst 65 år. 

Frekventa 

akutmottagningsbesökare, första-

gångs besökare, personer med 

olika bakgrunder och multipla 
komorbiditeter inkluderades  

Datainsamling: Data samlades in 

från journaler och djupgående 

intervjuer 

Analys: Deskriptiv statistik 

30 

(3) 
I studien framkom det fyra teman, 

variation av akutmottagningsbesökande 

hos äldre, ovillighet att uppsöka 

akutmottagning, varierande upplevelser 

av väntan och upplevda faktorer som 

påverkar tillgången till akutmottagning. 

Majoriteten av de äldre uppsöker sällan 
akutvård i onödan och även i denna 

studie sågs att de flesta äldre inkom till 

akutmottagning med någon form av 

allvarligt tillstånd.  
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Cypress, B.S. 

2014 

USA 

The Emergency 

Department: 

Experiences of 

Patients, Families, 

and Their Nurses. 

Att utforska, förstå 

och beskriva 

sjuksköterskors, 

patienters och 

familjemedlemmars 
upplevelser under 

kritisk sjukdom på 

akutmottagning.  

Design: hermeneutisk 

fenomenologisk metod vilket är 

en tolkande kvalitativ metod.  

Urval: sjuksköterskor med minst 

två års erfarenhet, kritisk sjuka 
patienter och deras 

familjemedlemmar. 

Datainsamling: Två intervjuer per 

deltagare 

Analys: Van Manens analysmetod 

vilket är en metod med holistisk, 

selektiv, detaljerad steg-för-

stegstrategi. 

23 

(-) 

Det som ansågs viktigast hos patienterna 

och deras familjer kunde delas in i tre 

kategorier, dessa var kritiskt tänkande, 

kommunikation, känslighet och 

omtänksamhet. För sjuksköterskorna 
ansågs det att det viktigaste var att 

åtgärda skadorna.  Studien visade att 

familjemedlemmarnas och patienternas 

delaktighet i vården kan vara en stor 

tillgång i vårdandet och patienternas 

upplevelse av den. 

K 

I 

Ekwall, A. 

2013 

Sverige 

 

Acuity and Anxiety 

from the Patient's 

Perspective in the 

Emergency 
Department 

Att jämföra 

patienternas egna 

bedömning av 

allvarlighetsgraden 
med sjuksköterskans. 

Syftet var också att 

beskriva nivån av 

upplevd ångest hos 

patienter på 

akutmottagning vid in 

och utskrivning. 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie  

Urval: Patienter på 

akutmottagning, över 18 års ålder 
med en triagekod över ett (inte i 

behov av omedelbar tillsyn) 

Datainsamling: Frågeformulär till 

patienterna och bedömning av 

ångest två gånger under besöket. 

Sjuksköterskor fick fylla i ett 

formulär om deras bedömning. 

Analys: SSPS 16.0 

72 

(7) 
32 patienter var nöjda, 25 var neutrala 

och åtta var missnöjda med sitt besök. 

Det var ytterst sällan som patienterna 

och sjuksköterskorna hade samma åsikt 
om allvarlighetsgraden och 

triagebedömningen. Det visades också 

på ett samband mellan nöjdhet i högre 

utsträckning om det skett 

kommunikation mellan patienterna och 

sjuksköterskorna under väntetiden. 

Längre ångestnivåer efter besöket på 

akutmottagningen kunde ses.   

P 

II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

2011 

Sverige 

On a hidden game 

board: the patient's 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 
department 

Att beskriva och 

förstå patienternas 

första möte med 

akutvård på 

akutmottagningen, 
som det var upplevt 

och beskrivet av 

patienterna, 

närstående och 

vårdpersonal med 

olika professioner. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Patienter med olika 

tillstånd, som bedömts till olika 

triagenivåer. Patienterna fick olika 

diagnoser för att få större bredd på 
studien. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenografisk analys 

14 

(-) 

De förväntade upplevelserna hos 

patienterna stämmer ofta inte in på 

verkligheten, vilket gör att patienter kan 

känna sig bortglömda och rädda. Genom 

att vårdpersonalen bekräftar och 
kommunicerar kan istället känslor av 

trygghet skapas.  

K 

I 

Forsgärde, ES, From 

Attebring, M., & 

Elmqvist, C. 

2016 

Sverige 

Powerlessness: 

Dissatisfied patients' 

and relatives' 

experience of their 

emergency 

department visit 

Att uppdaga 

betydelsen av 

patienters och 

anhörigas upplevelse 

av missnöje i 

samband med besök 
på akutmottagning. 

Design: hermeneutisk 

fenomenologisk metod. 

Urval: Patienter och anhöriga som 

uttryckte missnöje vid besök på 

akutmottagning. Personer under 

18 år eller med 
kommunikationsproblem på grund 

av språkbarriärer exkluderades. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Fenomenografisk 

hermeneutisk analys 

8 

(2) 

 

Missnöjet kunde sammanfattas till 

upplevelser av att ha blivit övergiven 

och respektlöst behandlad, vilket ledde 

till känslor av maktlöshet. Under 

väntetiden hinner både patienter och 

anhöriga reflektera över 
akutmottagningen och ser både brister 

och möjligheter i systemet samtidigt 

som de kämpar med att sätta sig in i 

situationen de befinner sig i. Utan rätt 

stöd kan det leda till missnöje.  

K 

I 



 

IV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Granström, A., 

Strömmer, L., Falk, 

A.C., & Shandl, A. 

2019 

Sverige 

Patient experiences of 

initial trauma care 
Att undersöka 

patientens upplevelse 

av att bli exponerad 

för initial 

traumateam-
behandling på ett 

traumasjukhus, nivå 

ett 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Patienter över 18 år som 

triageras på nivå 1 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 
Analys: Induktiv innehållsanalys 

16 

(-) 
Patienters upplevelse speglade alla ett 

huvudtema. Att känna trygghet i en 

skrämmande situation. Patienters 

upplevelse rörde tre huvudkategorier. 

Känslomässiga upplevelser speglar 

patientens upplevelse av bland annat oro 

och rädsla. Fysiska upplevelser 

beskriver patientens smärta och 

vårdpersonalens hantering av deras 

kropp. Den sista kategorin handlar om 

patientens upplevelse av att känna sig 

ignorerad eller prioriterad. 

K 

I 

Göransson, K.E., & 

von Rosen A. 

2009 

Sverige 

Patient experience of 

the triage encounter in 

a Swedish emergency 

department 

Att beskriva 

patienters uppfattning 

av 

triageringsprocessen 
på akutmottagningen 

Design: Deskriptiv kvalitativ 

designmed fenomenografisk 

metod. 

Urval: Vuxna patienter som 
triagerades mellan 9:00 och 21:00 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervjustudie 

Analys: Fenomenografisk studie 

20 

(-) 
Osäkerhet i mötet, humanistiskt möte, 

logistiska möten, informationsutbyte 

samt fysiska miljön är det som 

patienterna beskriver i sina upplevelser. 

Dessa huvudteman kunde sedan 

härledas till underliggande upplevelser 

hos patienterna.  

K 

II 



 

V 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Han, CY., Lin. CC., 

Goopy. S., Hsiao, 

YC., Barnard, A., & 

Wang, LH. 

2017 
Taiwan 

Waiting and hoping: a 

phenomenographic 

study of the 

experiences of 

boarded patients in 
the emergency 

department 

Att få förståelse för 

upplevelser och oro 

hos patienter vid 

inskrivning på 

akutmottagning 

Design: Kvalitativ design med ett   
fenomenografiskt 

tillvägagångssätt. 

Urval: Patienter över 20 år som 

väntat på en säng på 
akutmottagningen i mer än åtta 

timmar. Medvetslösa och 

traumapatienter exkluderades.   

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: fenomenografisk analys 

20 

(-) 
Genom intervjuerna kunde fyra 

kategorier av upplevelser urskönjas, ett 

hjälplöst val, lojalitet till specifika 

sjukhus eller läkare, en ofrånkomlig 

livsutmaning och misstro till 
sjukvårdssystemet. Det centrala som 

patienterna hade gemensamt var att de 

alla väntade och hoppades på ett 

botemedel.  

K 

I 

 

Hermann, R.M., 

Long, E., & Trotta, 

R.L. 

2019 

USA 

 

Improving Patients' 

Experiences 

Communicating with 

Nurses and Providers 

in the Emergency 

Department. 

Att beskriva 

patienters upplevelse 

av kommunikation 

med sjuksköterskor 

och vårdpersonal på 

akutmottagningen och 

”fast track” och 
identifiera de 

potentiellt bästa 

metoderna för detta. 

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Vuxna över 18 år som 

utvärderades behandlades och 

skrevs ut från akutmottagningen 

eller ”fast track” den senaste 

månaden på stora stadssjukhus. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

Analys Kvalitativ innehållsanalys 

metodik: 

30 

(-) 
Att patienter upplever sjuksköterskan 

och vårdpersonalen som respektfull och 

omtänksam beskrivs som grundläggande 

för att mötet ska uppfattas som positivt. 

När sjuksköterskor och vårdpersonal tar 

sig tid att lyssna på patienten och 

anpassa exempelvis instruktioner så att 
patienten förstår så uppfattas detta i stor 

grad som en god kommunikation.  

K 

II 



 

VI 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Limbourn, S., & 

Celenza, A. 

2011 

Australien 

Patient perceptions of 

caring and association 

with emergency 

department activity 

and access block 

Att utveckla och 

validera ett 

frågeformulär som 

isolerar patientens 

upplevelse av 
omhändertagande 

utförd av läkare på 

akutmottagningen. 

Detta formulär 

användes sedan för att 

undersöka relationen 

mellan aktiviteter på 

akutmottagningen och 

patienters upplevelse 

av omhändertagande. 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Patienter över 18år på 

akutmottagningen som var 

kapabla att själva delta. 
Datainsamling: Strukturerad 

enkätundersökning med möjlighet 

för fritextsvar 

Analys: Införande av svar i 

databas samt tematisk analys av 

fritextsvar. 

467 

(-) 

Största delen av patienter anser sig vara 

väl omhändertagna av läkarna på 

akutmottagningen. Endast svaga 

samband mellan aktiviteter på 
akutmottagningen och patientens 

upplevelse av omhändertagande går att 

finna. Inga signifikanta samband mellan 

olika arbetsskift gick att finna. 

P 

I 

Merrill, A.S., Hayes, 

J.S., Clukey, L., & 
Curtis, D. 

2012 

USA 

Do they really care? 

How trauma patients 
perceive nurses' 

caring behaviors 

Målet med studien var 

att undersöka dem här 
problemen på ett 

traumanivå två 

sjukhus. 

Design: Beskrivande kvalitativ 

intervjustudie 
Urval: Vuxna över 18 år, 

engelsktalande, med en 

allvarlighetspoäng av minst 15 

Datainsamling: Strukturerad 

intervju 

Analys: Intervjuerna skrevs ner 

och analyserades 

105 

(-) 
Gott omhändertagande sammanfattas till 

konceptet ”attentive nursing”. Inga 
skillnader mellan män och kvinnor 

kunde hittas. 

K 

III 



 

VII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Möller, M., Fridlund, 

B., & Göransson, K 

2010 

Sverige 

Patients' conceptions 

of the triage 

encounter at the 

Emergency 

Department 

Att beskriva 

patientens uppfattning 

av triagering på 

akutmottagningen. 

 

Design: Beskrivande kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Vuxna patienter som 

triagerades mellan klockan 9:00 

och 21:00 som talar svenska. 
Datainsamling: Inspelade 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Fenomenografisk studie 

20 

(-) 
Studien identifierar fem 

huvudgrupperingar i bemötande med 

underliggande upplevelser som 

påverkade patientens upplevelse. 

Osäkert möte, humanistiskt mötet och 
det logistiska mötet, beskriver 

patienternas upplevelse innan och under 

triageringen. Informationsutbyte och den 

fysiska miljön som beskriver patientens 

upplevelse av väntetiden och den fysiska 

miljön. 

K 

I 

Olofsson, P., 

Carlström, E.D., & 

Bäck-Pettersson, S. 

2012 

Sverige 

During and beyond 

the triage encounter: 

Chronically ill elderly 

patients’ experiences 

throughout their 

emergency 
department 

attendances 

Att undersöka 

kroniskt sjuka äldre 

patienters upplevelse 

under deras triagering 

och efterföljande 

vistelse på 
akutmottagningen. 

Design: Induktiv kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Svensktalande, över 70 år, 

besökt akutmottagningen minst tre 

gånger under det senaste året och 

blivit prioriterade som gula eller 
gröna. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor fastställda i förväg 

samt öppna oplanerade följdfrågor 

Analys: Data analyserades genom 

friläsning av intervjuer som sedan 

följs av kategorisering av 

huvudkoncept. Dessa utvecklas 

vidare till omvårdnadstermer. 

14 

(-) 
Generellt upplevs triageringsmomentet 

som snabbt, frågor och undersökningar 

var relevanta, personalen upplevdes 

genuint intresserade av patienten och 

uppmärksamma på patientens behov. 

Upplevelsen efter triageringen beskrivs 
med känslor som övergivenhet, 

utanförskap, och brist på intresse.  

K 

II 



 

VIII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Toma, G., Triner., 

McNutt, L.A. 

2009 

USA 

Patient satisfaction as 

a function of 

emergency 

department previsit 

expectations 

Att fastställa 

betydelsen av att möta 

patientens 

förväntningar 

gällande diagnostisk 
och behandling vid 

besök på 

akutmottagning. Även 

att bestämma hur 

andra faktorer, som 

visat sig viktiga i 

tidigare studier, 

påverkar patienters 

tillfredställelse med 

besöket. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Patienter behandlade på 

akutmottagning under 

undersökningsperioden. 

Exklusionskriterier: Kritiskt sjuka, 
fångar eller 

kommunikationsproblem på grund 

av språkbarriär.  

Datainsamling: 

Enkätundersökning 

Analys: Data analyserades via 

EpiInfo 3.5 och SAS databasen 

9.0  

504 

(-) 
50 procent av patienterna var väldigt 

nöjda med helheten av sitt besök på 

akutmottagningen. 3 procent var 

missnöjda och 2 procent var väldigt 

missnöjda. Det sågs inget samband 
mellan att patienternas förväntning på 

behandlingen möttes och den generella 

nivån av nöjdhet. Däremot såg det att 

när den förväntade väntetiden sjönk så 

ökade patientens nöjdhet.  

P 

I 



 

IX 

 

BILAGA B    

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 
 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 
något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 


