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Sammanfattning (Abstract) 
Inledning/bakgrund: Patienten skall känna välbefinnande och uppnå hälsa genom 

vårdmötet. En förutsättning för detta är att det finns en relation mellan patient och 

sjuksköterska. På en akutmottagning är det en utmaning för sjuksköterskan att skapa en 

relation och ett ömsesidigt förtroende mellan sig och patienten, vilket bland annat beror på 

tidsbrist. 

Syfte: Uppsatsens syfte var att beskriva sjuksköterskans strategier för bemötande av vuxna 

patienter i det korta vårdmötet. 

Metod: Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ metod och deskriptiv design med 

semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. Informanter valdes genom strategiskt urval. 

Resultat: Resultatet av analysen sammanställdes till ett övergripande tema ”Strävan till att 

vara professionell i det korta vårdmötet” som innefattande sex olika kategorier med 

tillhörande subkategorier. Subkategorierna beskrev sjuksköterskornas olika strategier för 

bemötande av vuxna patienter i det korta vårdmötet. 

Slutsats: Slutsatsen är att de sjuksköterskor som medverkade i uppsatsen använde sig av olika 

strategier för bemötande av vuxna patienter i det korta vårdmötet. Valet av strategi 

påverkades av vilken patient de mötte samt på hur patienttrycket och arbetssituationen på 

akutmottagningen såg ut. Temat ”Strävan till att vara professionell i det korta vårdmötet” kan 

ses som basen för sjuksköterskornas sätt att hantera och agera i situationer kopplat till mötet 

med patienten. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, bemötande, sjuksköterska och strategier 

  



 

3 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ................................................................................................................ 5 

1.1 Vårdmötet. ..................................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund .................................................................................................................... 5 

2.1 Det korta vårdmötet ....................................................................................................................... 5 

2.2 Bemötande ..................................................................................................................................... 6 

2.3 Strategier ....................................................................................................................................... 6 

2.3.1 Att tillämpa en medveten modell för bemötande ................................................................... 6 

2.4 Omvårdnadsprocessen ................................................................................................................... 7 

2.5 Problemformulering ...................................................................................................................... 7 

3. Syfte ........................................................................................................................... 7 

4. Metod ......................................................................................................................... 8 

4.1 Urval .............................................................................................................................................. 8 

4.2 Datainsamling ................................................................................................................................ 8 

4.2.1 Intervjuguide .......................................................................................................................... 8 

4.2.2 Intervju ................................................................................................................................... 8 

4.3 Databearbetning och analys ........................................................................................................... 9 

4.3.1 Transkribering ........................................................................................................................ 9 

4.3.2 Innehållsanalys ....................................................................................................................... 9 

4.4 Kvalitativa studiens vetenskapliga kvalitet ................................................................................... 9 

4.5 Etiska överväganden.................................................................................................................... 10 

5. Resultat ..................................................................................................................... 11 

5.1 Tema ............................................................................................................................................ 11 

5.2 Strategier för att skapa förtroende ............................................................................................... 12 

5.2.1 Skapa kontakt ....................................................................................................................... 12 

5.2.2 Vara lyhörd ........................................................................................................................... 12 

5.2.3 Skapa trygghet ...................................................................................................................... 12 

5.3 Strategier för att ta reda på patientens problem ........................................................................... 14 

5.3.1 Ha struktur ............................................................................................................................ 14 

5.3.2 Vara öppen ........................................................................................................................... 14 

5.3.3 Få patienten att berätta ......................................................................................................... 14 

5.3.4 Samla information ................................................................................................................ 15 

5.4 Strategier vid högt patienttryck ................................................................................................... 15 

5.4.1 Förklara förutsättningarna på en akutmottagning ................................................................. 15 

5.4.2 Lägga ansvar på patienten .................................................................................................... 15 

5.4.3 Vara ärlig, strikt och tydlig ................................................................................................... 16 

5.5 Strategier för hantering av arbetssituationen ............................................................................... 16 

5.5.1 Använda sin yrkesroll ........................................................................................................... 16 



 

4 
 

5.5.2 Fokusera på nuet och vara lugn ............................................................................................ 17 

5.5.3 Prioritera ............................................................................................................................... 17 

5.5.4 Förebygga problem ............................................................................................................... 17 

5.5.5 Känslomässig avskärmning .................................................................................................. 17 

5.5.6 Byta fokus............................................................................................................................. 18 

5.5.7 Reflektera och bearbeta ........................................................................................................ 18 

5.6 Strategier i arbetsgruppen ............................................................................................................ 18 

5.6.1 Teamwork ............................................................................................................................. 18 

5.6.2 Vara en förebild .................................................................................................................... 18 

5.6.3 Stötta varandra ...................................................................................................................... 18 

5.6.4 Fördela arbetet ...................................................................................................................... 19 

5.7 Strategier vid språkliga barriärer ................................................................................................. 19 

5.7.1 Använda tolk ........................................................................................................................ 19 

5.7.2 Nödvändigaste informationen först ...................................................................................... 19 

5.7.3 Använda enkelt språk och kroppsspråk ................................................................................ 19 

6. Diskussion ................................................................................................................ 21 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 21 

6.1.1 Resultatets trovärdighet ........................................................................................................ 21 

6.1.2 Resultatets pålitlighet ........................................................................................................... 22 

6.1.3 Resultatets överförbarhet ...................................................................................................... 22 

6.1.4 Objektivitet ........................................................................................................................... 22 

6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 22 

6.2.1 Jämförelse med Holms modell för strategier vid bemötande och resultatet från föreliggande 

uppsats ........................................................................................................................................... 22 

6.2.2 Omvårdnadsprocessen .......................................................................................................... 23 

6.2.3 Strävan till att vara professionell i det korta vårdmötet........................................................ 23 

6.3 Slutsats ........................................................................................................................................ 24 

6.4 Klinisk nytta samt vidare forskning ............................................................................................ 24 

Bilaga 1 ............................................................................................................................  

Bilaga 2 ............................................................................................................................  

Bilaga 3 ............................................................................................................................  

Bilaga 4 ............................................................................................................................  

  



 

5 
 

1. Introduktion 

1.1 Vårdmötet.  
Vårdmötet är ämnat till att patienten skall känna välbefinnande och uppnå hälsa. För att det 

skall vara möjligt måste sjuksköterskan lära känna sin patient, först då kan sjuksköterskan 

planera och utföra de omvårdnadsåtgärder som är aktuella (Baggens & Sandén, 2009). För att 

lära känna sin patient måste sjuksköterskan skapa en vårdrelation. Vårdrelationen är ett 

professionellt engagemang där sjuksköterskan måste kunna använda sina kunskaper och 

erfarenheter för att skapa ett vårdande möte (Nyström, 2003). Ett nära samarbete mellan 

patient och hjälpare, till exempel en sjuksköterska, kan bidra till att stärka den empatiska 

förmågan, det lyhörda förhållningssättet och kommunikationsförmågan hos hjälparen (Holm, 

2009). 

2. Bakgrund 

2.1 Det korta vårdmötet 
Ett av de korta mötena i vården sker när den nyinkomna patientens vårdbehov bedöms på en 

akutmottagning. Mötet innebär triagering och är den första medicinska bedömningen av 

patienten för prioritering. Både de psykosociala behoven och det medicinska tillståndet skall 

räknas in vid bedömningen (Nyström, 2003). Arbetsklimatet på en akutmottagning är 

varierande vilket även innebär att arbetsbelastningen växlar. Personalen på en akutmottagning 

måste alltid vara beredd att vårda alla patienter som kommer och flödet av patienter varierar 

och går inte att styra (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Då det råder högt patienttryck 

tvingas sjuksköterskan fokusera på de medicinska delarna av arbetet. Att sitta ner och samtala 

med patienten är i de flesta fall en praktisk omöjlighet. De psykosociala och etiska aspekterna 

riskerar att åsidosättas då det råder högt patienttryck (Wikström, 2010; Nyström, 2003). 

   Personalen på en akutmottagning har begränsad möjlighet att få en helhetsbild av patienten 

de vårdar. De kan inte följa denne genom vårdkedjan och se hur det gick för patienten som de 

tog emot. Det ställs höga krav på dem som arbetar på akutmottagningen, de ska agera 

professionellt under pressade situationer, de ska ha förmåga att ha en översikt över vad som 

händer på mottagningen, de ska prioritera att vårda de svårt sjuka patienterna och samtidigt ha 

uppsikt på de övriga patienterna. Personalen blir påverkad av patienters, i vissa fall, tragiska 

livsöden och kan uppleva att de inte räcker till. Personalen beskrivs ofta känna sig frustrerad 

då det råder hög belastning på mottagningen (Wikström, 2010; Nyström, 2003). 

   På grund av detta är det viktigt för personalen att ha förmåga att distansera sig från sitt 

arbete för att orka med. Det är även viktigt att de ges möjlighet att reflektera över situationer 

utifrån patientens perspektiv och reaktioner. Reflektionen kan utveckla personalen och gör att 

de funderar på hur något kunde göras annorlunda för att förbättra vårdkvaliteten vid nästa 

situation (Wikström, 2010; McBrien, 2007).  

   Människor som söker sig till mer ”actionfyllda” arbeten förmodas ha en inneboende 

förmåga att använda strategier som passar dessa arbetsområden. De som istället söker sig till 

yrken med mycket patientkontakt har troligtvis en mer utvecklad förmåga till kontakt. Troligt 

är också att arbetsuppgifter som är mer inriktade på snabba och konkreta ingripanden eller då 

fokus ligger på tekniska detaljer stärker förmågor som att avskärma känslor (Holm, 2009). 

Inom akutvården förekommer båda delarna. Sjuksköterskan skall inte enbart utföra praktiska 

moment utan förväntas också behandla patienten med omtanke och respekt. De skall leverera 

en omsorgsfull omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). 
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   En utmaning för sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning är att de under den korta 

tid patienten befinner sig på akutmottagningen ska hinna utveckla en vårdrelation. Ytterligare 

ett hinder för detta kan vara att omvårdnad inte ses som det primära på en akutmottagning 

utan det är patientens symtom som är i fokus (Nyström, 2003).  

2.2 Bemötande 
Det finns ingen klar definition av begreppet bemötande, enligt Fossum (2007), så innefattar 

begreppet, vänlighet, hjälpsamhet, människosyn och människovärde. Det innefattas även av, 

kvalitet och information, det vill säga, korrekta besked och upplysningar. Respekt, värme och 

engagemang samt uppträdande, mottagande, behandling och tonfall hör också samman med 

begreppet bemötande. 

   En kvalitativ studie av Burhans och Alligood (2010) visade att sjuksköterskor upplevde att 

god omvårdnad uppnåddes genom att sjuksköterskorna tillgodosåg patientens behov. Behoven 

tillfredställdes genom att sjuksköterskan visade omsorg, vänlighet, respekt och empati 

gentemot patienten, vilket innebar att de visade ansvar genom att handla korrekt och agera 

advokat för patienten. Agera advokat för patienten innebar att sjuksköterskan försvarade och 

skyddade patienten. Ovanstående begrepp stämmer väl överens med de begrepp som Fossum 

(2007) ansåg ingick i bemötande. 

   Det har gjorts studier som visar på ett positivt samband mellan sjuksköterskors 

utbildningsnivå och deras nivå av empati. Forskning har även visat att den lägst utbildade 

vårdpersonalen har den lägsta empatinivån (Holm, 2002). 

2.3 Strategier 
Genom teoretiska och empiriska studier har Holm (2009) belyst kärnan i det professionella 

förhållningssättet hos den professionella hjälparen och dennes psykologiska situation, Holm 

använde sig bland annat av observationer för att identifiera de psykologiska strategierna. De 

olika psykologiska strategierna sammanställdes i sju olika kategorier. En av dessa sju 

kategorier benämner Holm (2009) för ”att tillämpa medveten modell för bemötande”(s. 142). 

Denna kategori omfattar i sin tur sju strategier eller modeller som kommer att jämföras med 

resultatet från föreliggande uppsats. En sammanfattning av Holms sju strategier för 

bemötande följer nedan. 

2.3.1 Att tillämpa en medveten modell för bemötande 

1. Engagemang och distans  

Denna strategi innebär att hjälparen skapar balans mellan att visa engagemang och skapa 

distans till patienten. Hjälparen visar sitt engagemang för att stärka både sin egen och 

patientens motivation i arbetet för att öka patientens vilja att samarbeta. Hjälparen distanserar 

sig från patienten så att denne får en möjlighet att fatta egna beslut i kontakten med 

vådpersonal och angående sin hälsa och samtidigt underlättar det för hjälparen att släppa 

tankar på arbetet vid arbetspassets slut (Holm, 2009). 

2. Ta hand om förväntningar och använda god samtalsmetodik 

Genom att hjälparen tar reda på vad patientens har för förväntningar så kan många onödiga 

missförstånd undvikas. Det innebär också att låta patienten få tala till punkt innan hjälparen 

ställer nya frågor (ibid). 

3. Behärska sig och spela snäll 

Hjälparen inte får bli arg på patienten denne/denna måste behärska sig och avreagera sig först 

efter mötet med patienten. En risk med denna strategi kan vara att en så kallad förskjutning av 

känslor uppstår, att hjälparen inte bearbetar sina känslor utan kanske låter dem gå ut över 

andra i sin omgivning. I vissa fall kan det vara bra att visa sin ilska för patienten, till exempel 
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då en gräns måste sättas. Det kan handla om att undvika konflikter men strategin ökar även 

det känslomässiga avståndet mellan parterna och förebygga utbrändhet hos hjälparen (ibid). 

4. Desarmering av provokation eller ”backa” 

Strategin används av hjälpare som möter patienter som är hotfulla, förvirrade, har abstinens, 

är provocerande, instabila eller är i akut kris. Hjälparen undviker att argumentera med eller 

provocera patienten. De undviker en maktkamp genom att hålla med patienten och använda 

sig av ett tillmötesgående och vänligt förhållningssätt (ibid). 

5. Vara tydlig och saklig 

Strategin handlar om det rationella innehållet i kommunikationen, det ingår inget emotionellt 

gensvar i denna strategi. Hjälparen är tydlig, saklig och ärlig mot patienten Detta kan 

självklart bli fel då budskapet som hjälparen vill förmedla kan vara av känslomässig karaktär 

och då fungerar den inte. Den är däremot att fördra då hjälparen skall bemöta patienter med 

hög nivå av ångest och förvirring samt vid manipulativa och gränsöverskridande patienter 

(ibid). 

6. Uppfostra/moralisera 

Det handlar bland annat om att hjälparen vill lära patienten hur man skall leva och uppföra sig 

och hjälparen visar på brister i patientens moral och beteende. Strategin skapar aggressivitet 

hos patienten och avståndet mellan hjälpare och patient ökar (ibid). 

7. Söka regressiv kontakt 

Hjälparen vill skapa en nära kontakt med patienten som skall underlätta i arbetet men framför 

allt tillgodose hjälparens egna behov av närhet och att bli sedd. Hjälparen strävar också till att 

tillfredställa sina behov av makt och inflytande över patienten. Detta leder till att patienten 

tvingas ge plats och uppmärksamhet åt hjälparen (ibid). 

2.4 Omvårdnadsprocessen 
Omvårdnadsprocessen är uppdelad i fem delar som är beroende av varandra. Den börjar med 

datainsamling som skapar förutsättning för formuleringen av omvårdnadsdiagnos/problem. 

Då omvårdnadsdiagnosen har formulerats planeras mål och ordinationer utifrån denna. 

Därefter genomförs/verkställs omvårdnadsåtgärder och till sist utvärderas 

omvårdnadsresultatet. Att skapa ett gott möte i det första steget av omvårdnadsprocessen är 

utgångspunkten för omvårdnaden. Både sjuksköterskans kommunikativa förmåga samt goda 

yrkeskunskaper lägger grunden till data insamlingen. Dessa två faktorer bidrar till att skapa en 

förtroendeingivande relation och en trygghet hos patienten, vilket leder till att patienten vill 

och vågar dela med sig av sin syn på sin hälsosituation (Eide & Eide 2009; Florin, 2009). 

2.5 Problemformulering 
Som tidigare presenterats så kan det vara en utmaning för sjuksköterskan som arbetar på en 

akutmottagning att utveckla en relation och ett ömsesidigt förtroende till patienten under den 

korta tid de har tillsammans (Wikström, 2010). Föreliggande uppsats syftar till att bidra med 

kunskap om vilka strategier sjuksköterskan använder för bemötandet i det korta mötet med 

patienten. Dessa strategier kan studeras av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och 

vägleda dem i det korta vårdmötet och bidra till att patienten skall känna förtroende i 

vårdmötet. 

3. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskans strategier för bemötande av vuxna 

patienter i det korta vårdmötet. 
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4. Metod 
Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ metod och deskriptiv design som innefattande 

semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. 

4.1 Urval 
Information om studien och dess syfte skickades via e-post till avdelningschefen på en 

akutmottagning i början av sommaren 2012. 

   Urvalet av informanter genomfördes med strategiskt urval (Polit & Beck, 2012) och 

genomfördes av den biträdande avdelningschefen på akutmottagningen efter samråd med 

författaren till uppsatsen (se bilaga 3). Det strategiska urvalet innebar möjlighet att välja 

informanter som passade för studiens syfte och för att få en spridning på informanterna, Polit 

och Beck (2012) benämner den här formen av strategiskt urval som ”maximum variation 

sampling” (s. 517). 

Önskvärd var att informanterna skulle ha olika lång yrkeslivserfarenhet, kön och ålder i 

förhoppning om att få bred variation av data. Den biträdande avdelningschefen tillfrågade de 

utvalda sjuksköterskorna genom att skicka informationsbreven till dem via e-post, alla tacka 

de ja. I mailet framgick det att de hade blivit utvalda att medverka i en intervju till en C-

uppsats. 

   Informanterna var fem sjuksköterskor som samtliga arbetade på en akutmottagning. Deras 

ålder varierade från 27 år till 56 år. Fyra av dem var kvinnor och en var man. 

Arbetslivserfarenheten varierade från drygt två år till ca 14 år. Två av sjuksköterskorna hade 

genomgått specialistutbildning. 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Intervjuguide 

Att använda en intervjuguide innebär att intervjuaren har ett ansvar att få informanten att prata 

fritt om alla ämnen i guiden. Genom att använda guiden kan intervjuaren vara säker på att alla 

frågeområden berörs, guiden gör det möjligt för informanten att ge så många olika exempel 

och förklaringar de vill (Polit & Beck, 2012). 

 Frågorna i intervjuguiden berörde områden inom strategi och bemötande och frågorna hade 

öppna följdfrågor så att informanten gavs möjlighet att prata fritt kring ämnet. Några av 

frågorna syftade till att få bakgrundsdata av informanten (se bilaga 1). Ämnesguiden eller 

intervjuguidens frågor skall vara ordnade så att de upplevs logiskt, det bör inte finnas några 

dikotoma frågor som bara ger möjlighet till svar som ja eller nej. Det är bra att använda 

följdfrågor, till exempel, Vad hände sen? och Hur kände du då? Detta för att informanten skall 

ges möjlighet till att svara utförligt på frågorna i guiden. (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden 

i föreliggande uppsats hade ett antal dikotoma frågor som följdes upp av öppna frågor (se 

bilaga 1). 

   Under första intervjun lades två frågor till i guiden som ansågs vara viktiga för intervjuaren. 

De frågor som lades till var, Hur upplever du att det är att jobba på akutmottagningen? och 

Påverkas ditt sätt att bemöta patienten av att du vet att du inte får följa patienten? (se bilaga 

1). 

4.2.2 Intervju 

Data samlades in med hjälp av semistrukturella interjuver med stöd av en intervjuguide (Polit 

& Beck, 2012). Intervjun började efter att sjuksköterskorna givit sitt samtycke genom att 

signera dokumentet, samtycke till medverkan i intervjustudie (se bilaga 2). De erbjöds även 

mer information om uppsatsen om de var i behov av det. Intervjuerna genomfördes på en 

akutmottagning mellan datumen 2012-08-21 till 2012-08-22. Under den första intervjudagen 

genomfördes tre intervjuer och under den andra genomfördes två. Varje informant 

intervjuades enskilt (Polit & Beck, 2012). Biträdande avdelningschefen hade sammansatt ett 
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intervjuschema. Det avsattes en timme och 15 minuter för varje intervju under informantens 

arbetstid. Alla intervjuer spelades in och informanterna var informerade om detta (se bilaga 2 

och 4). Längden på intervjuerna varierade från tjugo minuter till en timme. De fem enskilda 

intervjuerna genomfördes i samma lokal och med samma praktiska och tekniska 

förutsättningar. Intervjuaren tänkte på sitt klädval, sittställning, avståndet mellan sig och 

informanten, att hålla normal ögonkontakt, tonläget och på kroppsspråket. Intervjuaren avbröt 

inte medvetet informanten och informanten gavs chans att få tala till punkt (Eide & Eide 

2009). 

4.3 Databearbetning och analys 

4.3.1 Transkribering 

För att en innehållsanalys skall genomföras på de inspelade intervjuerna måste de först 

transkriberas. En transkribering skall vara exakt och skall helt reflektera intervjuns innehåll. 

Författaren måste vara tydlig med vem som talar, hur långa uppehållen mellan meningarna är 

i intervjun. Även outtalade ljud så som suckar, hostningar med mera, skall transkriberas. 

Tyngden på det som sägs skall också kunna utläsas (Polit & Beck, 2012). 

   Transkriberingarna utfördes enligt ovanstående. Alla transkriberingar utom en utfördes av 

en och samma person. Handledare bidrog vid transkriberingen av en intervju. 

4.3.2 Innehållsanalys 

Enligt Polit & Beck (2012) börjar dataanalysen redan vid insamlandet av data, då inleds 

sökandet av teman och begrepp. 

   Data analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys vilket innebar att texten fick tala 

för sig själv, författaren tolkade inte den underliggande meningen i texten vilket görs i latent 

innehållsanalys. Både latent och manifest analysmetod innehåller tolkning men latent 

innehållsanalys är tolkningen djupare och mer abstrakt än i den manifesta analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

   I Graneheim & Lundmans artikel (2004) beskrivs tillvägagångssättet för både manifest och 

latent innehållsanalys. Beskrivningen användes som mall för analysen. Först transkriberades 

de inspelade intervjuerna. Sedan identifierades meningsenheter som svarade på syftet. 

Meningsenheterna kondenserades, det vill säga att de kortades ner men att innebörden i 

innehållet bibehölls. De kondenserade meningsenheterna formulerades till koder som sedan 

sorterades i subkategorier, kategorier och slutligen bildades ett tema (se tabell 1). 

   Innehållsanalys kräver mycket arbete, känslighet och kreativitet. Det är att föredra att endast 

en person utför kodningen av all data för att säkerställa att kodningen blir konsekvent, vilket 

var fallet i föreliggande uppsats (Polit & Beck, 2012). 

4.4 Kvalitativa studiens vetenskapliga kvalitet 
Vissa forskare anser att begreppet validitet krockar med syftet samt den underliggande 

filosofin för en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2012). Validitet visar på graden av säkerhet 

och korrekthet dragna slutsatser. Inom mätvärden syftar validitet till att mäta graden av 

pålitlighet hos ett mätinstrument och att det mäter det som avses mätas. Det finns dock 

forskare som anser att begreppet går att använda men att en kvalitativ forskare använder andra 

sätt för att uppnå validitet (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa forskare utgår inte ifrån att deras 

resultat skall vara generaliserbara. Det forskarna vill visa på är att resultatet går att överföra 

på andra förhållanden (Graneheim & Lundman, 2004). 

   Enligt Graneheim & Lundman (2004) finns det fyra begrepp som kan användas vid 

granskning av en kvalitativ studie. Trovärdighet, pålitlighet, objektivitet och överförbarhet. 

För att en kvalitativ studie skall ha trovärdighet krävs det att fokus och kontexten för studien 

är trovärdigt. Att insamlingsmetoden var ändamålsenligt för syftet. Insamlad data skall vara 

tillräkligt för att svara på syftet. Det är fördelaktigt att informanterna har olika erfarenheter, 
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ålder och kön, vilket ger en bredare variation på det som studeras. Vid analysen är det viktigt 

att meningsenheterna inte är för korta eller för långa samt att det är den mest passande 

meningsenheten som valts ut (Graneheim & Lundman, 2004). 

   Trovärdigheten avgörs även av hur väl teman och kategorier täcker upp för insamlad data. 

Relevant data får inte oavsiktligt eller avsiktligt uteslutas samt att irrelevant data inte 

inkluderas. Ytterligare ett sätt att uppnå trovärdighet är att studien får medhåll från 

medforskare, experter och deltagare. Studiens pålitlighet innebär att datainsamlingen är stabil 

över tid, något som kan försvåras om data är mycket omfattande och tar lång tid att samla in. 

Det näst sista begreppet är objektivitet vilket innebär att forskaren är neutral och objektiv. Det 

sista begreppet är överförbarhet, som innebär att fynden kan överföras på andra förhållanden 

eller grupper. Det är läsaren som avgör om fynden är överförbara till en annan kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

4.5 Etiska överväganden 
De fyra grundläggande etiska principerna som behandlats i uppsatsen är: Autonomiprincipen, 

att göra gott, att inte orsaka skada och rättviseprincipen. Dessa principer får ej överträdas, 

Ingen får delta i studien mot hans eller hennes vilja (Forsberg & Wengström, 2008). 

   Informanterna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun eller avböja att svara på vissa frågor utan att skäl behövde 

anges. Alla informanter som medverkade hade givit sitt skriftliga samtycke. 

   Insamlad data behandlades konfidentiellt så att inga namn på personer eller enheter 

publicerades då materialet avidentifierades. Det inspelade materialet och de utskrivna texterna 

förvaras så att endast författaren och handledare har tillgång till det.  
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5. Resultat 
Analysen resulterade i ett tema och sex olika kategorier med tillhörande subkategorier som 

svarade på uppsatsens syfte (se tabell 1). Kategorierna omfattar olika delområden av strategier 

som sjuksköterskan använder för bemötande i det korta vårdmötet på en akutmottagning. 

5.1 Tema 
Temat som formulerades av detta resultat benämns som ”Strävan till att vara professionell i 

det korta vårdmötet”. Samtliga informanter berörde detta område och deras strävan till att 

vara professionella återfinns genomgående i resultatets alla strategier. Temat kan ses som 

grunden till hur sjuksköterskorna förhåller sig i det korta mötet med patienten. 

 

På sidorna 12-19 följer en fördjupning av kategorierna och subkategorierna som 

sammanfattats i tabell 1. I bilaga 5 återfinns en översikt över alla koder, subkategorier och 

kategorier. Informanterna betecknas som (1), (2), (3), (4) och (5). 

 

Tabell 1 Strategier för bemötande i det korta vårdmötet. 
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Kategori Subkategori 
1. Strategier för att skapa förtroende. 

 

1.1. Skapa kontakt. 

1.2. Vara lyhörd. 

1.3. Skapa trygghet. 

 

2. Strategier för att ta reda på patientens 

problem. 

 

2.1. Ha struktur. 

2.2. Vara öppen. 

2.3. Få patienten att berätta. 

2.4. Samla information. 

 

3. Strategier vid högt patienttryck. 

 

3.1. Förklara förutsättningarna på en 

akutmottagning. 

3.2. Lägga ansvar på patienten. 

3.3. Vara ärlig, strikt och tydlig. 

 

4. Strategier för hantering av 

arbetssituationen. 

 

4.1. Använda sin yrkesroll. 

4.2. Fokusera på nuet och vara lugn. 

4.3. Prioritera. 

4.4. Förebygga problem. 

4.5. Byta fokus. 

4.6. Känslomässig avskärmning. 

4.7. Reflektera och bearbeta. 

 

5. Strategier i arbetsgruppen. 

 

5.1. Teamwork. 

5.2. Vara en förebild. 

5.3. Stötta varandra. 

5.4. Fördela arbetet. 

 

6. Strategier vid språkliga barriärer. 

 

6.1. Använda tolk. 

6.2. Nödvändigaste informationen först. 

6.3. Använda enkelt språk och kroppsspråk. 
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5.2 Strategier för att skapa förtroende 
En förutsättning för att datainsamlingen skall bli så bra som möjligt är att patienten känner ett 

förtroende för sjuksköterskan (Eide & Eide 2009; Florin, 2009). För att patienten skulle få ett 

förtroende för sjuksköteskan var det viktigt att det fanns en kontakt, att sjuksköterskan var 

lyhörd och att hon eller han kunde få patienten att känna sig trygg. 

5.2.1 Skapa kontakt 

Kontakten skapades redan då sjuksköterskan hälsade på patienten. Ögonkontakten var viktig 

samt att de var lugna och visade intresse för patienten. 

   Det var även viktigt att sjuksköterskan visade att hon eller han brydde sig och fokuserade på 

patienten. 

5.2.2 Vara lyhörd 

Denna subkategori har sammansatts av koder som handlar om att känna in och att arbeta 

utifrån patienten. Vilket förhållningssätt sjuksköterskan använde berodde på vilka signaler 

patienten uppvisade: 

 

”Om vissa kommer in och är irriterade eller agiterade så handlar man väl på ett 

sätt än om någon kommer in och är lugn och sansad” (4). 

 

Det handlande om att förstå patienten, förstå patientens situation och om att leva sig in i 

patientens situation, en av informanterna sa så här: 

 

”Men något som är bra att tänka, hur skulle du själv reagera i samma situation” 

(1). 

 

Aktivt lyssnande kopplades till denna subkategori. Här berättade informanterna om att lyssna 

på patienten samt att bekräfta patienten. En av informanterna beskriver det så här: 

 

”Att man visar att man lyssnar, kanske ställer följdfrågor” (3). 

 

En annan viktig del av att vara lyhörd var att kliva åt sidan. Att sjuksköterskorna lät annan 

personal ta över när det inte fungerar mellan dem och patienten: 

 

”Man ber någon annan gå in” (3), 

 

”Då kan ju den ta över och fråga lite mera. Det kan ju hända att den personen 

har lättare att få kontakt med en vårdsökande då” (5). 

 

 

En sjuksköterska förklarade att: 

 

”Vissa vill inte prata och det märker man och då gör inte jag det, mer än frågar 

det jag ska göra naturligtvis, och gör det jag skall göra” (2). 

5.2.3 Skapa trygghet 

Denna subkategori beskriver hur sjuksköterskan tydligt informerade och förklarade för 

patienten vad som hände och vad som kommer att hända: 

 

”Det handlar också mycket om information, tala om vad jag skall göra och 

varför jag gör det och vad som kommer att hända sen” (2). 
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 En annan aspekt av att skapa trygghet låg i att använda humor: 

 

”Jag brukar skoja rätt mycket med folk, det brukar jag göra, och sen det här 

med att skapa en trygghetskänsla” (2). 

 

En sjuksköterska beskrev: 

 

”Eller annars så kan man skämta och ha lite kul där ute, de kan få känna att det 

inte är allvar, de kan få känna att det är en behaglig miljö” (1). 

 

Det var viktigt att sjuksköterskan hade ett lugn sätt: 

 

”Man försöker vara lugn och vänlig, trevlig” (5).  

 

Kollegorna på akutmottagningen skapade en lättsam miljö tillsammans: 

 

”Vi har ju ganska, alltså, ganska lätt stämning över lag på akuten, så det är nog 

ganska, beroende på patient då men ganska skojig stämning, fast de kommer in 

med, kanske sökt för buksmärta, så att patienten slappnar av också.” (4). 

 

Vissa patienter behövde avskildhet och gavs extra tid för att känna sig trygga: 

 

”Den här patienten kanske behöver lite mer lugn och ro. Då kan man ta in dem 

på eget rum och då får man ta sig lite extra tid med de här patienterna”, ”Att 

man skapar en trygg plats för patienten, så gott det går” (2). 

 

Professionellt bemötande var även en del av subkategorin, en av informanterna uttryckte sig 

så här: 

”Ge dem ett professionellt bemötande så att de känner sig trygga, att de känner 

sig välkomna” (2). 

 

Vidare tog informanterna upp att man skalle tänka på sitt språk och att inte bli arg: 

 

”Man kan ju vara stressad men man får ändå försöka vara professionell” (3). 

 

Tre av sjuksköterskorna pratade om att göra det bästa av tiden de hade med patienten, 

speciellt då tiden var knapp. 

Informant nummer fem förklarade att:  

 

”Det är ju ändå viktigt att det blir bra under det här korta tiden då, och det 

mötet kan ju påverka hur patienten upplever det under resten av vårdtiden 

också, som kan vara flera dagar, flera veckor på sjukhuset då. Också hur det 

blir bemötta precis i början här på akutmottagningen”. 

 

Då det fanns tid så kunde detta resultera i att de gav det lilla extra i det korta mötet: 

 

”Ja men då blir det att, då kanske jag gör det här lilla extra, just då. För att nu 

har jag tid, då kan vi fixa det här också” (2). 
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5.3 Strategier för att ta reda på patientens problem 
Denna kategori innefattar subkategorier som alla hör samman med steg ett i 

omvårdnadsprocessen ”data insamling”. Strategierna i denna kategori kan öka 

sjuksköterskans möjligheter att ta reda på patientens problem. 

5.3.1 Ha struktur 

Några av sjuksköterskorna som intervjuades beskrev att de använder samma tillvägagångssätt 

till alla patienter. De använde samma struktur vid varje möte: 

 

”Strukturerar på samma sätt varje gång, ungefär samma sätt i alla fall, det kan 

ju vara olika saker som inträffar ändå men att man ändå försöker att göra på 

ungefär samma sätt varje gång man möter en person” (5). 
 

En av informanterna förklarade att hon inte var olika i sitt bemötande gentemot patienterna: 

 

”Inte olika på det sättet i bemötandet, utan det är ju frågeställningarna man 

möter” (1).  

 

5.3.2 Vara öppen 

Tre av sjuksköterskorna pratade om att ta det som det kommer och vara öppen. Att arbeta 

utifrån parametrarna och så vidare, vilket innebär att man jobbar utifrån patientens värden och 

provsvar till exempel andningsfrekvens och blodtryck. En av dem beskrev det så här: 

 

”Man får ta det utifrån som det kommer, det går inte riktigt att ha en plan alla 

gånger. Det går inte att följa den i alla fall” (4).  

 

En orsak till att sjuksköterskan ibland inte har något val än att ta det som det kommer är att de 

ofta inte hinner förbereda sig: 

 

”Här hinner man ju inte förbereda sig, oftast” (2). 

5.3.3 Få patienten att berätta  

För att få patienten att berätta beskrev sjuksköterskorna att de motiverade patienten till att 

prata och berätta. Detta gjorde de genom att de förklarade att om de skulle kunna hjälpa 

patienten måste de få viss information. De förklarade även att de lirkade med patienten och 

vägledde denna eller denne. En av informanterna berättade att: 

 

 ”Jag behöver kanske lite mer information och så, för att kunna bestämma vad vi 

skall ta för blodprover, försöka motivera patienten ändå, att berätta” (5). 

 

En av sjuksköterskorna beskrev arbetsklädseln som en faktor som kunde få patienten att 

öppna upp sig: 

 

”Det ju faktiskt så att de flesta öppnar upp sig när man kommer i de här 

kläderna. De allra flesta öppnar sig, otroligt mycket för oss som jobbar, en vilt 

främmande människa som du aldrig har träffat” (2). 

 

Att ställa frågor är en del i att ta reda på patientens problem, det var viktigt att tänka på hur 

frågorna ställdes. En sjuksköterska berättade att: 
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”Det kan ju bli fel, att jag råkar ställa fel fråga i luckan liksom, att man 

ifrågasätter, att det känner sig ifrågasatta” (2). 

 

En annan sjuksköterska förklarade att det var viktigt att inte ställa ledande frågor och att man 

även skulle fråga patienten om lov: 

 

”Om jag skall ta prover till exempel, och då talar jag om det och frågar är det 

okey, går det bra?” (3). 

5.3.4 Samla information 

Ytterligare ett sätt att samla in information, utöver att fråga patienten, var att sjuksköterskorna 

läste remisser och dokumentation. Vårdbehovet kunde också avläsas genom att se på 

patientens kroppsspråk. De bekräftade även den lästa informationen med patienten för att se 

om den var korrekt: 

 

”Bekräftar informationen om patienten, oftast upplever dem det positivt i alla 

fall, att patienten blir hörd och att man kollar att det stämmer” (5). 

 

En sjuksköterska förklarade att hon läste på innan mötet med patienten.  På så sätt hade hon 

informationen om patienten med sig in och kunde bekräfta patienten: 

 

”Då kan man ju gå in och säga, ah, jag hörde att du söker för det här och hur 

känns det nu och så. Man fångar upp liksom” (3). 

5.4 Strategier vid högt patienttryck 
Alla fem informanter pratade om strategier vid stress som till stor del orsakas av högt 

patienttryck på akutmottagningen. Följande subkategorier beskriver vilka strategier 

sjuksköterskorna använde vid stress. 

5.4.1 Förklara förutsättningarna på en akutmottagning 

Samtliga sköterskor pratade om att informera patienten angående kösystemet och 

prioriteringen. En av dem sa så här: 

 

”Att man ändå förklarar att det är tre före nu men det kan komma in larm och sådana 

saker och patienter som blir prioriterade högre än dig” (3). 

 

Informant nummer tre förklarade att sjuksköterskan kunde hålla med patienten och samtidigt 

förklara förutsättningarna: 

 

”Om det är långa väntetider och det finns en läkare och folk kommer hela tiden 

och frågar, när är det min tur, hur länge skall jag behöva vänta och så där. Och 

då är det bara att hålla med dem och säga, men tyvärr är det så här, vi har en 

doktor och han jobbar för högtryck, eller hon och så här ser det ut, tyvärr”. 

5.4.2 Lägga ansvar på patienten 

Informant nummer ett beskrev en situation så här: 

 

”Du kommer nog få sitta här några timmar, men det är upp till dig själv, hur du 

vill göra”.  
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Vid högt patienttryck då det samtidigt var ont om personal så kunde patienten behöva 

acceptera att de kanske inte skulle få den sjuksköterska de önskade utan fick nöja sig med de 

som fanns tillgängliga: 

 

”Patienterna får faktiskt, om det inte är jättestora problem, så får de acceptera 

att den personen som kommer in är den som intervjuar dem och tar proverna 

och de vitala parametrarna då” (1). 

 

En sköterska berättade om en strategi som innebar att be patienten fråga någon annan 

sköterska när informanten själv inte hade tid att svara eller inte kunde svara på patientens 

fråga: 

 

”Du får kolla med någon annan sköterska eller att det är några före dig och jag 

hinner inte just nu” (4). 

 

5.4.3 Vara ärlig, strikt och tydlig 

När det rådde högt patienttryck måste sköterskorna förklara för patienten vad som gällde: 

 

”Ofta är det ju långa väntetider och då får man ju säga att du får, ja att ”du får 

sitta här i väntrummet och vänta, sen kommer någon och hämtar dig när det 

finns några lediga rum” (5). 

 

   En annan sköterska sa så här: 

 

 ”Man får försöka vara bestämd och tala om som det är” (1). 

 

Två informanter pratade om att vara bestämda, tydliga och strikta. En av dem beskrev det så 

här: 

 

”De, de är liksom bara och säga att, antingen är du på rummet eller så går du 

ut och sätter dig i väntrummet, för spring i korridoren det tillåter vi inte” (1). 

 

I bemötande av patienter som var stressade eller oroliga kunde det vara bra att vara tydlig i sitt 

sätt: 

 

”Då kanske jag kan vara lite tydligare att lägg dig på britsen så vi kan ta 

blodtrycket på dig, så, vara lite tydligare” (5). 

5.5 Strategier för hantering av arbetssituationen 
När sjuksköterskorna upplever stress använder de olika strategier för att hantera sin 

arbetssituation så att de kunde fortsätta vara professionella. 

 

5.5.1 Använda sin yrkesroll 

För att hantera arbetssituationen strävade sjuksköterskorna till att vara professionella. De 

gjorde detta genom att använda sina professionella yrkesroller. Två av informanterna sa så 

här: 

 

”Alltså att man går in i sin roll liksom” (2).  
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”Man får ju ändå försöka gå in i sin professionella yrkesroll och släppa det 

omkring” (5). 

5.5.2 Fokusera på nuet och vara lugn 

Att vara i nuet och att kunna fokusera på här och nu togs upp av informanterna. En av dem 

beskrev det så här: 

 

”Jag försöker väl ändå ta ett lugnt andetag och fokusera på här och nu. Försöka 

att inte tänka allt för mycket på det som har hänt innan” (5). 

 

Sjuksköterskan hade fördel av att lugna ner sig för att på bästa sätt hantera sin arbetssituation: 

 

”Man får ju försöka att lugna ner sig själv då i alla fall” (5). 

5.5.3 Prioritera 

Vid hög arbetsbelastning måste sjuksköterskan prioritera. De måste veta vilka arbetsuppgifter 

som kan vänta och vilka som inte kan vänta: 

 

”Alltså då måste man prioritera. Då måste man veta vad det är, vad måste jag 

göra nu” (2). 

 

Vissa behov måste ibland bortprioriteras då det inte finns tid: 

 

”Folk blir ju hungriga och måste på toaletten sådant blir ju bortprioriterat när 

man har andra grejer att göra, jag hinner inte” (2).    

5.5.4 Förebygga problem 

Denna subkategori innebär bland annat om att sjuksköterskan inte skulle vårda patienter där 

de, utifrån tidigare erfarenheter, vet att det inte fungerar. De skulle inte vårda sina egna 

anhöriga: 

 

”Vi har ett förtänk. Att, vi försöker inte lägga oss i problem” (1). 

 

   En sköterska beskrev en strategi för att hålla stressnivån nere: 

 

”Då får man kanske säga att, ja men det här får de ta uppe på avdelningen, vi 

hinner inte nu för det är så upp-lastat.  Det är sådana saker man får göra för att 

hålla ner den här belastningen och stressnivån som man kan känna” (3). 

5.5.5 Känslomässig avskärmning 

För att orka med att arbeta och för att agera professionellt använder informanterna sig av 

känslomässig avskärmning. En av dem beskrev en form av likgiltighet: 

 

”Ja, det är inte mitt problem, sån blir man då, när det är stressigt” (2). 

 

Informant nummer ett beskrev detta med att stänga av sig: 

 

”Man lär sig, att stänga av sig. Man säger det att, det är din tur när det är din 

tur, det är bara att vänta, jag kan inte göra någonting. Vi är så vana att säga 

det”. 
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5.5.6 Byta fokus 

För att snabbt byta arbetsuppgift måste sjuksköterskan byta fokus och släppa det de gjorde 

nyss. 

   En sjuksköterska beskrev det så här: 

 

”Det kan gå från jätte, jättelugnt till jätterörigt på några minuter bara, man får, 

ja, så man får ställa om” (4). 

 

På en akutmottagning kan snabba förändringar ske, exempelvis kan patientens tillstånd 

försämras. En av informanterna förklarade att när en sådan händelse uppstår måste man tänka 

om: 

 

”Du måste ha ett annat tänk och du måste fokusera på andra saker” (2). 

5.5.7 Reflektera och bearbeta 

Personalgruppen var en viktig del av subkategorin. Informanterna berättade att de samtalade 

mycket med sina kollegor. En av informanterna beskrev sitt tillvägagångssätt för att avreagera 

sig som så: 

 

”Då går man bort till sin expedition och svär och sen så är det bra. Men att man 

pratar med sina kollegor” (1). 

 

En annan informant beskrev tillfälle för reflektion, tid för reflektion fanns oftast inte under 

arbetspasset: 

 

”Man får vänta med det till senare när det blir lugnare eller tills man är på väg 

hem eller någonting sådant, tänka igenom mer vad som hände” (5). 

 

En sjuksköterska resonerade kring att det inte går att göra mer än sitt yttersta: 

 

”Så länge man känner själv att man har försökt och gjort sitt yttersta, kan ju inte 

göra mer än så” (3). 

 

5.6 Strategier i arbetsgruppen 

5.6.1 Teamwork 

Vid arbete i triage på akutmottagningen försökte de att arbeta i team om två sjuksköterskor, 

vilket innebar att en sjuksköterska intervjuade och samtalade med patienten medan den andra 

bedömde de vitala parametrarna samt tog eventuella prover. 

5.6.2 Vara en förebild 

En sjuksköterska beskrev sitt sätt att föregå med gott exempel i arbetsgruppen: 

 

”Jag försöker att visa genom hur jag gör och hoppas kanske att min kollega ska 

höra hur man kan göra” (2). 

5.6.3 Stötta varandra 

Informant nummer ett förklarade att sjuksköterskan fick agera bollplank, både mellan patient 

och sjuksköterska samt mellan sjuksköterska och läkare: 

 

”Sköterskan, det är den som får stå bollplank för allt, från båda hållen” 
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Att stötta varandra i personalgruppen var viktigt, inte minst med tanke på att sjuksköterskan 

fick agera bollplank. En sjuksköterska beskrev det så här: 

 

”Man hjälper varandra, ja, man är ju inte mer än människa, så” (3). 

5.6.4 Fördela arbetet 

Om det föreföll sig så att sjuksköterskan inte fick ut det han eller hon ville från det korta 

mötet med patienten så kunde andra yrkeskategorier ta över: 

 

”Sen får man lämna i sådana fall till läkaren att prata i nästa läge då i så fall” 

(5). 

 

Kommunikationen mellan yrkesgrupperna var viktigt för att hålla stressnivån nere: 

 

”Det brukar jag även kunna säga till doktorerna att, nu är det mycket, ni får ta 

det lugnt liksom, vi är ju bara två personer här. Kommunikation! Även där, 

jätteviktigt, jätteviktigt” (3). 

5.7 Strategier vid språkliga barriärer 

5.7.1 Använda tolk 

Det var ofta behov av tolk på akutmottagningen och tolk beställdes ofta. I vissa fall kunde 

anhörig få/behöva tolka: 

 

”Det där är ju väldigt olika, för vi beställer ju väldigt ofta tolk här, till våra 

patienter, och många gånger är det ju med någon med patienten som talar lite 

svenska, egentligen skall man ju inte låta anhöriga tolka överhuvudtaget, men 

jag brukar alltid fråga och i vissa fall så är det okey och då känns det okey för 

mig också” (2). 
 

Vid akuta situationer kunde sjuksköterskan börja triagera utan tolk, i andra fall så fick 

patienten vänta tills tolken anlänt: 

 

”Om det kommer någon som ser ur att må ganska bra, då kanske jag väntar 

med att triagera tills tolken har kommit. Och då kanske patienten får vänta en 

timme men sen tar vi in dem. Om patienten är riktigt, riktigt dålig, då tar vi in 

patienten ändå och så får man göra så gott man kan” (2). 

5.7.2 Nödvändigaste informationen först 

En informant använde en strategi som innebar att inhämta den nödvändigaste informationen 

tidigt i tolksamtalet: 

 

”Så man tar det absolut allra mest nödvändiga informationen först”, ”Fokusera 

verkligen på de sakerna som man vill veta här och nu” (5). 

5.7.3 Använda enkelt språk och kroppsspråk 

En strategi vid användandet av tolk innebär att samtala med korta och enkla meningar. Detta 

på grund av att samtalet ofta tog längre tid: 

 

”Man får prata med kortare meningar och så, lite enklare överhuvudtaget för att 

få fram den informationen. För det tar ju mycket, oftast, allting tar längre tid 

och så” (5). 
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Första bedömningen av patienten kunde genomföras utan tolk, då använde sjuksköterskan sitt 

kroppsspråk för att göra sig förstådd: 

 

”Första bedömningen kan man ju egentligen göra, oftast utan, man visar och 

man försöker att visa med kroppsspråk” (2). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Resultatets trovärdighet 

Insamlingsmetoden var ändamålsenlig för syftet. De semistrukturerade intervjuerna med 

följdfrågor gav stor möjlighet att insamla omfattande data och den insamlade datan var 

tillräckligt omfattande för att besvara syftet. De fem intervjuerna genererade mycket 

information om strategier som sjuksköterskorna använder för bemötande i det korta mötet. 

   Transkriberingarna utfördes enligt Polit och Beck (2012) vilket innebar att allt som sades 

och hördes under intervjuerna transkriberades. Av alla delar i uppsatsarbetet var det 

transkriberingen av intervjuerna som var den mest tidskrävande. I vissa fall var det svårt att 

urskilja informanters röster från intervjuarens. För att undvika fel lyssnades intervjuerna 

igenom flertalet gånger. Då transkriberingen tog lång tid var det en utmaning att orka uppfatta 

små subtila uttryck hos informanten och intervjuaren, något som i sin tur resulterade i att 

transkriberingarna tog ännu längre tid. 

   Det är fördelaktigt att informanterna har olika erfarenheter, ålder och kön, något som ger en 

bredare variation på det som studeras. Informanterna i uppsatsen varierade i ålder, 

arbetslivserfarenhet och kön. Dock var det bara en manlig deltagare av fem vilket kan ha 

påverkat resultatet i att vara fler strategier som kvinnliga deltagare använde. Mannens 

strategier stämmer väl överens med kvinnornas, således kanske kön inte påverkade resultatet i 

någon större utsträckning. Urvalet av informanter utfördes av biträdande avdelningschef på 

akutmottagningen och inte av författaren personligen, vilket kan ha påverkat resultatets 

trovärdighet. Biträdande avdelningschefen valde ut de informanter som bäst matchade de 

inklusionskriterier författaren beskrivit via skriftlig och muntlig information. Vid 

intervjutillfället samtalade författaren med den biträdande avdelningschefen om hur det 

strategiska urvalet hade gått till och författaren kunde inte identifiera några uppenbara brister i 

urvalsförfarandet. Den biträdande avdelningschefen hade enbart valt informanter utifrån de 

kriterier författaren önskat. Han hade inte frågat vilka som var intresserade att delta i 

uppsatsen utan han hade bara skickat ut förfrågan till fem sjuksköterskor som hade de 

önskade kriterierna. Fördelen med detta var att sjuksköterskorna inte hade uppenbara 

intressen för ämnet och där med minskade risken för bias. 

   Vid analysen är det viktigt att meningsenheterna inte är för korta eller för långa samt att det 

är den mest passande meningsenheten som väljs ut. Om detta genomförts på ett korrekt vis 

kan självklart diskuteras, då analysen utfördes av en person utan erfarenhet eller reell 

kompetens på området. Vid analysen flyttades text fram och tillbaka mellan subkategorier och 

kategorier för att hitta den mest passande kategorin. Det finns risker med detta, författaren kan 

tappa bort sig i texten. Då författaren till föreliggande uppsats har utfört alla intervjuer på 

egen hand är risken liten att kärnan i meningsenheterna förlorats. Meningsenheterna som 

svarade på syftet var lätta att identifiera, kondensering lika så. Mer komplicerat var det att 

finna rätt rubrik på koderna utan risk för att feltolka innebörden i den kondenserade 

meningsenheten. Enligt Polit och Beck (2012) är det en fördel att kodningen utförs av en och 

samma person vilket var fallet i denna uppsats. 

   Under kategorin ”strategier för att ta reda på patientens problem” beskrev en av 

informanterna att hon inte var olika i sitt bemötande gentemot patienterna utan att det var 

frågeställningarna hon mötte. Efter som manifest innehållsanalys användes i uppsatsen 

tolkades detta svar som att hon inte använde olika bemötande till olika patienter. Men vad 

som menades med detta kan vara svårt att veta, men hon kan ha menat att hennes bemötande 

påverkas av vilken sorts patient hon möter. Frågeställningen kunde alltså vara patientens 

behov/problem. Vid manifest innehållsanalys får inte yttrandet tolkas djupare, en erfaren 
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intervjuare hade förmodligen insett att uttalandet var svårförståligt och ställt en följdfråga som 

kunde fått informanten att utveckla sitt svar.  

   Vidare avgörs trovärdigheten av hur väl teman och kategorier täcker insamlad data. 

Relevant data får inte oavsiktligt eller avsiktligt uteslutas. Irrelevant data får inte inkluderas. 

Ytterligare ett sätt att uppnå trovärdighet är att uppsatsen granskas av medforskare, experter 

och deltagare. Handledarna för denna uppsats har erfarenhet av innehållsanalys och deltog i 

slutskedet av formulerandet av kategorier och subkategorier. Vilket kan ses som en form av 

verifiering och bidrar därmed till att öka uppsatsens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

6.1.2 Resultatets pålitlighet  

Datainsamlingen genomfördes under två dagar och drog inte ut på tiden, vilket ökar 

resultatets pålitlighet. Intervjuerna genomfördes med täta mellanrum och i samma lokal något 

som bidrog till att tillvägagångssättet blev likartat vid varje intervjutillfälle. Efter 

genomlyssnandet av de inspelade intervjuerna framgick det att de hade relativt jämn kvalitet 

som utlästes genom vilka frågor och följdfrågor som ställdes. Eftersom intervjuguide 

användes fick alla informanter samma möjlighet att uttrycka sig angående ämnena 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden som utformats till denna uppsats var något 

överflödig (se bilaga 1). Vissa frågor i slutet av intervjuguiden besvarades redan i början av 

intervjun, men fördelen var att informanten gavs ytterligare möjlighet att utveckla ett tidigare 

svar. Under den första intervjun lades två nya frågor till intervjuguiden, anledningen var att 

intervjuaren kände att frågorna skulle vara till fördel. Frågorna gav informanten ytterligare en 

chans att utveckla sina svar samt lite mer frihet, och att ställa följdfrågor till dessa föll sig 

naturligt då de bidrog till att intervjuerna blev djupare och mer innehållsrika. 

6.1.3 Resultatets överförbarhet 

Uppsatsen är kvalitativ och resultatet är därför inte generaliserbart (Polit & Beck, 2012). 

Läsaren av uppsatsen avgör om resultatet kan överföras på andra grupper eller användas i en 

annan kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Förslagsvis skulle resultatet gå att överföra på 

sjuksköterskor inom andra områden där de träffar patienten i korta vårdmöten, då dessa möten 

inte enbart äger rum på akutmottagningar. 

6.1.4 Objektivitet 

Det är viktigt att personen som utför datainsamlingen till analysen är neutral och objektiv 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna uppsats undveks medvetet ledande frågor för att 

undvika bias, informanterna tilläts ha sin egen syn på hur frågorna skulle besvaras. 

Uppsatsförfattaren har tidigare utfört semistrukturella intervjuer under andra förhållanden år 

2009, men saknar dock längre erfarenhet av att genomföra intervjuer. I och med detta kan 

objektiviteten ifrågasättas. I det inspelade materialet framkommer inga personliga åsikter från 

författaren. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Jämförelse med Holms modell för strategier vid bemötande och resultatet från 

föreliggande uppsats 

   Holm (2009) har formulerat en kategori ”att tillämpa medveten modell för bemötande” (s. 

142). I bakgrunden till denna uppsats beskrevs olika psykologiska strategier som den 

professionella hjälparen kan använda. 

   Det finns vissa likheter samt skillnader mellan resultatet från denna uppsats och Holms 

psykologiska strategier. I Holms första strategi ”engagemang och distans” visar hjälparen sitt 

engagemang för att öka patienten motivation, sin egen motivation samt för att få patienten att 

samarbeta. Denna strategi kan liknas vid en av subkategorierna i föreliggande uppsats ”få 
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patienten att berätta”. Under denna subkategori beskrev informanterna bland annat om att 

motivera patienten till att berätta. 

   I kategorin ”strategier för att skapa förtroende” finns det likheter med resultatet från Holm 

(2009). Holm skriver att hjälparen använder desarmering ”att backa” för att undvika att 

provocera hotfulla patienter. Resultatet i föreliggande uppsats visar att informanterna backar 

när de upplever att kontakten inte fungerar mellan dem och patienten. Vid en sådan situation 

byter de personal om det finns resurser. Med andra ord backar de ganska tidigt om de märker 

att det inte fungerar till skillnad från Holms resultat där det handlar om hotfulla situationer. 

Strategier för att skapa förtroende handlade även om att vara lyhörd. Informanterna använde 

sig av aktivt lyssnande, de lyssnande på och bekräftade patienten. Också här finns likheter 

med resultatet från Holm (2009), då Holm beskriver att hjälparen bland annat använde god 

samtalsmetodik, att låta patienten tala till punkt. 

   En strategi som Holm (2009) beskriver är att, vara tydlig och saklig. Strategin innebär att 

hjälparen är tydlig, saklig och ärlig gentemot patienten.  I kategorin ”strategier vid högt 

patienttryck” finns det ett antal strategier som stämmer överens med Holms. Holms strategier 

handlade om att möta patienter med hög nivå av ångest men i denna uppsats handlar det om 

att möta frågande patienter som fått vänta läge på akuten och som börjar tröttna på det. 

   Holms sista strategi ”att söka regressiv kontakt” handlade om att hjälparen ville skapa en 

kontakt med patienten. Denna kontakt skulle underlätta i arbetet samt även tillgodose 

hjälpartens egna behov av bekräftelse (ibid). Någon sådan underliggande avsikt kunde inte 

identifieras vid analysen av intervjuerna till denna uppsats. Det visade snarare på en insikt om 

att det är patientens egen vilja och tillstånd som avgör hur sjuksköterskan skapar kontakten 

och förtroendet. Holm (2009) använde sig bland annat av observationer för att dra sina 

slutsatser vilket kan vara en anledning till hennes tolkning av situationen skiljer sig från 

föreliggande uppsats. 

6.2.2 Omvårdnadsprocessen 

Första delen av omvårdnadsprocessen är datainsamlingen. Datainsamlingen är 

utgångspunkten för omvårdnaden. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar för att patienten 

skall känna förtroende och trygghet och för att patienten skall känna sig villig att berätta om 

sin hälsosituation (Eide & Eide 2009; Florin, 2009). 

   Resultatet i uppsatsen visar att sjuksköterskornas arbete på akutmottagningen till stor del 

kretsar kring datainsamlingen. Flera av strategierna handlar om att skapa förutsättningar för 

att få information om patienten i det korta vårdmötet. 

   Under kategorin ”skapa förtroende” ingår att skapa kontakt, vara lyhörd samt skapa 

trygghet. Som tidigare nämnts är detta en viktig del av datainsamlingen. I kategorin 

”strategier för att ta reda på patientens problem” beskrivs hur sjuksköterskorna gör rent 

praktiskt för att samla in data. Något som också gäller för kategorin ”strategier vid språkliga 

barriärer”. 

6.2.3 Strävan till att vara professionell i det korta vårdmötet 

Temat identifierades då alla strategier som användes av informantrena var beroende av 

strävan till att vara professionell i det korta vårdmötet. Arbetsuppgifter inriktade på snabba 

och konkreta ingripanden eller då fokus ligger på tekniska detaljer stärks förmågan att skärma 

av känslor. I kontrast till detta så kan ett nära samarbete mellan patient och sjuksköterska 

bidra till att stärka den empatiska förmågan, det lyhörda förhållningssättet och 

kommunikationsförmågan (Holm, 2009). Förmågan att skärma av känslor syntes tydligt i 

kategorin ” Strategier för hantering av arbetssituationen”. Där beskrev informanterna att de 

stänger av och använder känslomässig avskärmning för att hantera sin arbetssituation. Detta är 

en viktig förmåga för att de skall kunna utföra sina arbetsuppgifter under stress. När de 

intervjuade sjuksköterskorna skapar förtroende mellan sig och patienten använder de sig av ett 



 

24 
 

lyhört förhållningssätt samt sin kommunikationsförmåga, vilket innebär att sjuksköterskorna 

använder sig av olika förhållningsätt med att de hela tiden strävar efter att vara professionella. 

Det kanske är detta som är förutsättningen för att kunna arbeta på en akutmottagning. Vid 

analysen tydliggjordes det att samtidigt som sjuksköterskan skall ha förmågan att skapa 

kontakt och trygghet i mötet med patienten måste de även kunna avskärma sig känslomässigt 

samt vara strikta. Sjuksköterskan måste snabbt kunna byta arbetsuppgift, fokus och kunna 

växla från situation till situation utan att förlora sin professionalism. 

   Bakke och King (2000) har sammanställt 17 strategier som sjuksköterskan bör använda för 

att utveckla optimal kommunikation samt professionella vårdrelationer. De skriver bland 

annat att sjuksköterskan skall ha ögonkontakt, vara lugn, kunna förstå ickeverbala signaler, 

lyssna, vara medveten om egna fördomar samt att bekräfta patientens känslor. Detta stämmer 

överens med resultatet från föreliggande uppsats, men strategierna i uppsatsen har slagits ihop 

och bildar färre rubriker än i Bakke och King’s (2000) resultat. I föreliggande uppsats 

återfinns de ovanstående strategierna under kategorin ”strategier för att skapa förtroende”. 

6.3 Slutsats 
Sjuksköterskorna som medverkade i denna uppsats använder sig av olika strategier för 

bemötande av vuxna patienter. Vilken strategi de väljer att använda beror på vilken patient de 

möter, hur patienttrycket och arbetssituationen på akutmottagningen ser ut.  

   Många strategier hade med datainsamling att göra, datainsamlingen är en del av 

omvårdnadsprocessen, strategier för stresshantering och strategier i arbetsgruppen 

identifierades också. 

   Varken utbildningslängd, erfarenhet, ålder eller kön hade betydelse för vilka strategier 

sjuksköterskorna använde sig av i det korta vårdmötet. Sjuksköterskorna använde liknande 

strategier. Deras förmågor att reflektera över situationer skilde sig något, under intervjuerna 

med informanten med längst erfarenhet och informanten med kortast erfarenhet framkom inte 

särskilt mycket om hur de reflekterar över olika situationer på arbetsplatsen. Resultatet kan 

bero på att lång erfarenhet kanske gör att sjuksköterskan inte är medveten om sin reflektion 

eller så finns inte behovet av det på samma sätt som tidigare. Däremot är ny som 

sjuksköterska kan det förmodligen vara så att hon/han blir överöst med nya erfarenheter och 

situationer som de inte har hunnit reflektera över ordentligt ännu. Det kan också vara så att de 

helt enkelt inte kan hålla isär reflektionerna och sätta ord på dem. Under intervjuerna uttryckte 

informanterna som var mellan 30 till 40 år mycket empati och reflektion. Förmodligen känner 

de sig trygga på arbetsplatsen och i sin roll som sjuksköterska men att de inte arbetat för länge 

på akutmottagningen, arbetsplatsen är fortfarande kanske fortfarande är oförutsägbar för dem. 

   I mötet med patienten kan strävan att vara professionell ses som basen för sjuksköterskornas 

tillvägagångssätt. Att agera professionellt kan i vissa fall innebära att informanten måste agera 

strikt och vara ärlig mot patienten. Detta för att öka möjligheterna att kunna fokusera på 

patienter som har högre prioritering. 

6.4 Klinisk nytta samt vidare forskning 
Resultatet kan studeras av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och vägleda dem i 

bemötandet i det korta vårdmötet samt bidra till att patienten skall känna förtroende i 

vårdmötet och våga och vilja delge sin hälsohistoria. 

   Ett förslag till vidare forskning är att studera sjuksköterskans strategier för bemötande av 

barn i det korta vårdmötet. Anledningen till att detta bör studeras är att tre av informanterna 

berättade om strategier för bemötande av barn i det korta vårdmötet. Detta trots att de var 

välinformerade om syftet. De förklarade att det är mycket speciellt att bemöta barn och de 

använde andra strategier gentemot barn än vuxna. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfakta 

- Hur gammal är du? 

- Kvinna/Man? 

 

Utbildning 

- Ge en kort beskrivning om din utbildningsbakgrund (vidareutbildning?) 

- Examens år och ort? 

 

Yrkeslivserfarenhet 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat på AKM? 

- Har du arbetat någon annanstans förutom AKM USÖ? 

- Arbetar du någon annanstans förutom AKM USÖ i nuläget? 

 

 

Riktade frågor med öppna följdfrågor 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

Vad innebär det ”korta mötet” med en patient för dig? 

( skulle du kunna ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

Vad betyder ”bemötande” av patienter för dig? 

- Hur upplever du att det är att bemöta vuxna patienter i det korta mötet på akuten? 
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Använder du dig av några ”strategier” för att skapa ett gott bemötande av vuxna 

patienter på kort tid? 

- Vad innebär det, för dig, att använda strategier vid bemötande av patienter i det korta 

vårdmötet? 

- Kan du beskriva hur din/dina strategi/strategier kan se ut? 

- Finns det några strategier du brukar använda i mötet med patienten? 

- Hur ser dina förberedelser ut innan du går in till eller möter en patient? 

- Finns det några strategier/sätt du föredrar att använda? 

- Finns det strategier/sätt som du vet fungerar mindre bra? 

- Använder du olika strategier till olika patienter (diagnos, symtom, äldre, språkligt 

o.s.v. )? 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

När känner du dig nöjd/missnöjd efter det korta mötet och vad kan det ha berott det 

på? 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

Hur upplever du att det är att jobba på AKM? 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

Påverkas ditt sätt att bemöta patienten av att du vet att du inte får följa patienten? 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 

 

Är det något annat du skulle vilja säga som du tänkt på? 

(Kan du ge exempel, utveckla, hur känns det då, hur går du till väga då? 

Fördelar/nackdelar?) 
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Bilaga 2: Samtycke till medverkan i intervjustudie 
 
Samtycke till medverkan i intervjustudie: 
 
Det korta mötet i vården; sjuksköterskans strategier vid bemötande. 

Du blir härmed tillfrågad om att bli intervjuad angående strategier vid korta möten på en 

akutmottagning eftersom du i din yrkesutövning som sjuksköterska kan besitta goda kunskaper inom 

detta område. 

Intervjun kommer att spelas in och kommer att pågå under ungefär 30-45 min. Intervjun kommer att 

inledas med några korta frågor och sedan ställs några öppna frågor där du får beskriva dina tankar och 

erfarenheter, sedan kommer följdfrågor att ställas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta intervjun eller avböja att svara på vissa frågor utan att skäl behöver anges. Jag kommer i 

studien att värna om intervjupersoners integritet och därför hanteras allt material konfidentiellt. Jag 

kommer avidentifiera materialet så inga namn på personer eller enheter kommer att publiceras. Det 

inspelade materialet och de utskrivna texterna kommer att förvaras så att det endast är författaren och 

handeldarna som har tillgång till det. 

 

Maria-Victoria Rydholm 

maria_rydholm@msn.com 

Tel. 0739-159968 

 

Handledare:  

Birgit Götlind & Karin Jackson  

Örebro Universitet/Hälsoakademin 

birgit.gotlind@oru.se 

karin.jackson@oru.se 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående:__________________________________________ 

 

Datum/ort:____________________________________________________________ 

  

mailto:maria_rydholm@msn.com
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Bilaga 3: Informationsbrev till avdelningschef  

 
Informationsbrev till avdelningschef  
 

Jag heter Maria-Victoria Rydholm. Jag studerar på Örebro Universitets sjuksköterskeprogram termin 

5. I höst ska jag skriva C-uppsats med syftet att beskriva sjuksköterskans strategier för bemötande av 

vuxna patienter vid en snabb medicinsk bedömning och prioritering av patientens vårdbehov 

(triagering). 

 

Det som denna studie skall ämna till är att tillföra kunskapen om vilka strategier sjuksköterskan 

använder sig av för att skapa ett gott bemötande mellan sig och patienten under det korta mötet. 

Dessa strategier kan sedan studeras av anda sjuksköterskor och vägleda dem när de vill skapa ett gott 

bemötande på kort tid. 

 

Jag önskar begära tillstånd att utföra intervjuer med fem till sex sjuksköterskor som arbetar på 

Akutmottagningen USÖ. Urvalet av sjuksköterskor är tänkt som strategiskt urval, det vill säga att 

sjuksköterskorna önskas ha olika lång arbetslivserfarenhet. 

Intervjuerna önskas äga rum på hennes/hans arbetsplats.  

Intervjun kommer att ta ungefär en timme och ske i slutet av juli.  

Jag kommer i studien värna om informantens integritet och frivillighet att delta. 

Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om deltagaren lämnas 

ut.  

 

Om du har fler frågor och funderingar kan du kontakta mig: 

Maria-Victoria Rydholm: email. maria_rydholm@msn.com 0739-159968 

 

Handledare: Birgit Götlind och Karin Jackson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, 

Örebro Universitet 

 

Med vänlig hälsning 

Maria 
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Bilaga 4: Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie: 
 
Det korta mötet i vården; sjuksköterskans strategier vid bemötande. 

 

Jag heter Maria-Victoria Rydholm. Jag studerar på Örebro Universitets sjuksköterskeprogram termin 

5. I höst ska jag skriva C-uppsats med syftet att beskriva sjuksköterskans strategier för bemötande av 

vuxna patienter vid en snabb medicinsk bedömning och prioritering av patienten (triagering). 

 

Genom intervjun bidrar du med ökad kunskap och förståelse angående sjuksköterskans strategier för 

bemötande av patienter vid en snabb medicinsk bedömning vid triagering. Dessa strategier kan sedan 

studeras av anda sjuksköterskor och vägleda dem när de vill skapa ett gott bemötande på kort tid. 

 

Jag kommer i studien värna om informantens integritet och frivillighet att delta. 

Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om deltagaren lämnas 

ut.  

 

Om du har frågor kring eller synpunkter på intervjun eller något i anslutning till denna kan du 

kontakta mig: 

 

Maria-Victoria Rydholm: email. maria_rydholm@msn.com 0739-159968 

 

Handledare: Birgit Götlind och Karin Jackson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, 

Örebro Universitet 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria 

 

 

mailto:maria_rydholm@msn.com

