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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Till en akutmottagning kommer personer med akut sjukdom eller skada. 

Tillstånden är olika allvarliga och detta bedöms genom triagering då patienten inkommer till 

akutmottagningen. För många patienter blir upplevelsen av att vara i akut behov av vård 

omtumlande och miljön på akutmottagningen kan upplevas som kaotisk. Hur sjuksköterskan 

bemöter patienten kommer att påverka hela patientens upplevelse av att vara på 

akutmottagningen. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande på akutmottagningen. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv 

design. Sökningen genomfördes i Cinahl och Medline. Tio artiklar inkluderades i studien, sex 

kvalitativa och fyra kvantitativa. Manifest innehållsanalys användes för att kategorisera 

resultatet ur de kvalitativa artiklarna. Resultat: Bemötandet från triagesjuksköterskan 

upplevdes som positivt på grund av det snabba omhändertagandet. Brister i bemötandet fanns 

gällande information om undersökning/behandling och rutiner. Väntetiden upplevdes negativt 

då sjuksköterskan inte gav en beräknad väntetid och patienten saknade tillsyner. 

Sjuksköterskan beskrevs delvis som engagerad, men upplevdes även sakna ett intresse för 

patienterna som personer då han/hon fokuserade på den biologiska kroppen. Slutsats: Genom 

denna litteraturstudie har det framkommit att sjuksköterskans bemötande av patienten 

påverkar hela vistelsen på akutmottagningen. Ett personcentrerat bemötande med tydlig 

information och ett visat intresse för patientens situation är vad sjuksköterskan bör eftersträva.  

Nyckelord: Akutmottagning, bemötande, kommunikation, patienters upplevelse. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Att som patient komma till en akutmottagning är något som förknippas med många olika 

känslor. Oro för att ha drabbats av en sjukdom, rädslan för att dö eller upplevelsen av att ha 

outhärdlig smärta, är några exempel på känslor patienter kan uppleva. (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, [SBU], 2010). Upplevelsen av akutmottagningen kan präglas av långa 

väntetider (Nyström, 2003), en stressig miljö och en osäkerhet inför vad som kommer att 

hända. I situationen som patienten befinner sig i, blir bemötandet från sjuksköterskan och 

resterande personal på akutmottagningen oerhört viktigt. Ett gott bemötande kan skapa 

trygghet (Wikström, 2013).  

1.2 Akutmottagningen 
En akutmottagning ska erbjuda akuta öppenvårdsbesök, det vill säga "öppenvårdsbesök där 

patients tillstånd kräver omedelbar bedömning" (Socialstyrelsen, 2015). I hälso- och 

sjukvårdslagen står det att "varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det 

inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd" 

(Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS, 2014:822, 2 a § ). Till akutmottagningen kommer i 

stort sett alla patienter utan att ha en inbokad tid, vilket leder till att variationen av 

inkommande patienter är stor. Sveriges akutmottagningar tar tillsammans emot cirka 2,4 

miljoner patienter per år (Socialstyrelsen, 2013). Patienter kommer antingen själva till 

akutmottagningen eller med ambulans. På en akutmottagning arbetar både sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare. Där finns specialkompetens för att ta hand om svårt skadade 

patienter. Klinikindelningen på en akutmottagning kan se olika ut, men brukar bestå av 

kirurgi, medicin, ortopedi, öron, ögon och gynekologi. Indelningen gör att patienten snabbare 

kan få rätt vård (Wikström, 2013). 

1.2.1 Triagering 
Triage är ett system som främst används på akutmottagningar, inom det militära samt vid 

katastrofer och masskadesituationer för att snabbt kunna göra en bedömning av hur akut sjuk 

eller svårt skadad en person är. Systemet är behovsbaserat och går ut på att patienter 

prioriteras så att den som är i störst behov av hjälp får vård först. Triage tar endast hänsyn till 

patienters medicinska tillstånd och bortser till exempel från hur länge en patient har väntat. 

Det finns inga tydliga riktlinjer om vem som bör utföra triageringen, men på de flesta 

akutmottagningar i Sverige är det en legitimerad sjuksköterska som gör den första 

bedömningen. Patienter som kommer till akutmottagningen med ambulans är redan triagerade 

av ambulanssjuksköterskan. Patienter som kommer själva till en akutmottagning blir 

prioriterade utifrån anamnes, undersökning, vitalparametrar och prover. Det finns olika 

fördefinierade mallar, triageskalor, att använda sig av vid triage för att göra rätt bedömning 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Ett exempel på ett triagesystem som används i Sverige är 

RETTS - Rapid Emergency Triage and Treatment System. Patienten får då en 

prioriteringsfärg, röd, orange, gul, grön eller blå, utifrån behovet av vård. Röd betyder 

”livshot”, orange betyder ”potentiellt livshot”. Både grön och gul betyder ”kan vänta” och 

ingen väsentlig skillnad finns i prioritering av dessa färger om patenten får vård inom rimlig 

tid. Blå färg får patienter som bedöms kunna söka en annan vårdform än akutsjukvård. Exakta 

tidsmål till att träffa läkare bestäms lokalt (Widgren, 2012).  

1.3 Sjuksköterskan på akutmottagningen 

Sjuksköterskan är oftast den första som möter patienten när han/hon kommer in till 

akutmottagningen (Nyström, 2003). Sjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen är 

antingen grund- eller specialistutbildad. På en akutmottagning får sjuksköterskan enligt 
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generella direktiv och speciella delegeringar till exempel ordinera blodprov, utan att patienten 

har träffat en läkare, vilket sparar både tid och resurser (Widgren, 2012). Arbetet på en 

akutmottagning är ständigt varierande då belastningen snabbt kan skifta mellan att vårda ett 

fåtal patienter med mindre allvarliga sjukdomstillstånd till att få in ett flertal traumapatienter 

under kort tid. Arbetet kan vara mentalt påfrestande när stressade situationer uppstår, då 

sjuksköterskan måste prioritera de medicinska delarna (Morgan & Wood, 2013).  Mötet med 

patienten är ofta kort vilket gör det svårt att bygga en relation med patienten och 

sjuksköterskan ges därmed inte möjligheten att följa patienten genom hela vårdkedjan 

(Wikström, 2013). 

1.4 Patienten på akutmottagningen 
Till en akutmottagning kommer patienter med ett eller flera symtom för att få en medicinsk 

bedömning och diagnos (Göransson et al., 2008). Beroende på vad den inkommande patienten 

söker för blir den hänvisad till rätt klinik på akutmottagningen (Wikström, 2013). 

1.4.1 Traumapatienter 

Patienter som har varit med om högenergetiskt våld, och som till följd av detta har eller kan 

utveckla livshotande skador, inkommer till akutmottagningen som traumapatienter. Traumat 

kan till exempel vara en bilolycka, fall från hög höjd, brännskador eller klämskador. Ett 

traumateam bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och narkospersonal är redo 

att ta emot patienten på ett traumarum då han/hon inkommer till akutmottagningen. 

Traumateamet fokuserar främst på patientens livshotande skador och arbetar efter ABC-

reglerna (Wikström, 2013).  

1.4.2 Akuta patienter 

Akuta patienter inkommer till akutmottagningen med flera olika skador och 

sjukdomstillstånd. Akuta patienter med kirurgiska tillstånd har oftast akuta buksmärtor som 

till exempel kan vara gallsten, ileus, appendicit, gastrit, pankreatit eller aorta aneurysm. Akuta 

patienter med medicinska tillstånd har bland annat olika akuta hjärtsjukdomar, akuta 

neurologiska sjukdomar, intoxikation, intrakraniella blödningar, lungemboli och akuta 

infektionssjukdomar som till exempel sepsis och meningit. Akuta skador hos ortopedpatienter 

är frakturer, luxationer, skador på muskler, nerver, senor och blodkärl, samt sjukdomar i 

rörelseapparaten. Patienter som inkommer till akutmottagningen med akuta skador eller 

åkommor får en högre prioriteringsnivå för att snabbare få vård (Wikström, 2013).  

1.4.3 Icke-akuta patienter 

Majoriteten av patienterna som inkommer till akutmottagningen och klassas som icke-akuta 

söker för att de själva upplever sitt tillstånd som akut och att de är i behov av akutvård. Den 

näst vanligaste anledningen är att patienten har blivit rådd av någon annan att söka hjälp till 

exempel av en anhörig eller via telefonrådgivning. En del patienter har uppfattningen att deras 

läkare på vårdcentralen inte kan göra något och att de i slutändan skulle bli remitterade till 

akutmottagningen, vilket gör att dem söker till akutmottagningen direkt. Det vanligaste 

sjukdomstillståndet hos de icke-akuta patienterna är mjukdelsskador där patienten söker för 

att de tror att det är en fraktur (McGuigan & Watson, 2010). 

1.5 Upplevelsen av att vara på en akutmottagning 

Besökstiden på en akutmottagning är ofta lång. Genomsnittstiden i Sverige för ett besök på 

akutmottagningen ligger på 2 timmar och 46 min. Skillnaden i tid är stor mellan de olika 

mottagningarna i Sverige, där de stora akutmottagningarna oftast har längre väntetider 

(Socialstyrelsen, 2013). Under besökstiden kan patienterna få vänta på hårda stolar i 

väntrummet eller obekväma sängar i sänghallen (Gordon, Sheppard & Anaf, 2010). 
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Patienterna kan uppleva miljön på akutmottagningen som kal och steril. Det saknas oftast 

tavlor, tv-apparater, musik eller annat som kan distrahera patienten under väntan på akuten. 

Visuella upplevelser minskar stressen och oron hos patienter (Nanda et al., 2012). Miljön på 

akutmottagningen kan upplevas som stressande och kaotiskt på grund av det stora antalet 

patienter och personal som ständigt rör sig på mottagningen. Patienterna hinner träffa ett 

flertal olika personer med olika professioner under sin vistelse på akutmottagningen. Detta 

kan upplevas som jobbigt, då det blir otydligt vem som är ansvarig och patienterna behöver 

ständigt upprepa sin sjukdomshistoria (Gordon et al., 2010). 

1.6 Bemötande 
Bemötandet är en viktig del i sjuksköterskans kompetens. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska står det under rubriken bemötande, information och undervisning 

bland annat att sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med patienter på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet, informera och undervisa patienter med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll, 

samt uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov (Socialstyrelsen, 

2005). Patienter som är missnöjda med vården klagar ofta på att de fått ett dåligt bemötande 

(Fossum, 2013). Det finns ingen entydig definition av ordet bemötande och ordet är svårt att 

översätta till engelska. Bemötande i vården innefattar många olika komponenter kopplade till 

mötet med patienten, så som vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, 

information, respekt, engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och tonfall (a.a.). 

Sjuksköterskan ska, vilket kompetensbeskrivningen förespråkar, sträva efter att ge ett gott 

bemötande. En förutsättning för ett gott bemötande är kommunikation.  

 1.7 Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad är den teoretiska referensramen. Den personcentrerade 

omvårdnaden handlar om att se till den enskildes behov, och patientens uppfattning om sin 

egen sjukdom är lika viktig som den bedömningen som görs av professionell personal. Från 

sjuksköterskans perspektiv innebär det att se till hela personen och inte enbart se patientens 

sjukdom, skada eller symtom. Patienten ses som en del i ett socialt sammanhang och i 

relationen till andra skapas delvis personens identitet. För patienten innebär upplevelsen av att 

vara sjuk eller skadad ett glapp mellan det han/hon vill vara och kan vara (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Målet i den personcentrerade omvårdnaden blir att 

patienten själv ska vara delaktig i att fatta beslut rörande sin vård och behandling i syfte att 

främja personens hälsa och välbefinnande utifrån patientens egen uppfattning om vad hälsa är 

(McCance & McCormack, 2013). En studie av McDonough och Pemberton (2013) visade att 

införandet av ett personcentrerat arbetssätt på en akutmottagning både ökade patienters 

tillfredställelse jämfört med tidigare undersökningar och minskade antalet patienter som 

lämnade akutmottagningen utan att ha mottagit vård med 75 %. Att arbeta personcentrerat 

kräver att alla i verksamheten arbetar på samma sätt tillsammans (McCance & McCormack, 

2013). För att kunna arbeta personcentrerat krävs att sjuksköterskan bemöter patienten med 

respekt (SSF, 2010). 

1.8 Problemformulering 
En patient på en akutmottagning kan befinna sig i en utsatt situation då den blivit tvungen att 

söka akut vård och det kan finnas en oro för att vara allvarligt sjuk. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i kontakten med patienten genom hela besöket. Hur sjuksköterskan bemöter 

patienten är viktigt då det kan påverka patientens upplevelse av besöket på akutmottagningen. 

För att kunna ge en så bra omvårdnad som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan får ta del 

av vad patienter har för upplevelser av mötet med sjuksköterskan. 
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2 Syfte 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på 

akutmottagningen.  

3 Metod 
En litteraturstudie med systematisk litteratursökning genomfördes. Litteraturstudien har en 

deskriptiv design. Polit och Becks (2008) flödesschema användes som grund för att 

strukturera litteratursökningen.  

3.1 Sökstrategi 
De databaser som valdes för att genomföra sökningen i var Cinahl och Medline, då båda 

innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad (Polit & Beck, 2008). Med 

utgångspunkt från syftet identifierades de meningsbärande orden; patienters upplevelser, 

sjuksköterskans bemötande och akutmottagning.  I Cinahl användes Cinahl Headings för att få 

fram ämnesorden; nurse-patient relations, communication, nursing care, emergency nursing 

och emergency service. I Medline användes MeSH för att få fram ämnesorden; nurse-patient 

relations, communication, nursing care, emergency nursing och emergency service, hospital. 

Dessa sökord kombinerades sedan med booleska operatorerna AND/OR vid sökning i både 

Cinahl och Medline (Karlsson, 2012). Sökningarna valdes att begränsas till endast artiklar 

skrivna på engelska, endast artiklar som blivit vetenskapligt granskade och endast artiklar 

publicerade de senaste 10 åren, för att inte inkludera gammal forskning (Polit & Beck, 2008). 

Se bilaga 1 – sökmatris. 

3.2 Urval 
 

3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle innehålla forskning om patienters 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande på akutmottagningen och artiklarnas resultatdel 

skulle svara på studiens syfte. Artiklar som exkluderades var artiklar som handlade om 

psykiskt sjuka patienters upplevelser på akutmottagningen. 

3.2.2 Urvalsförfarande  
Vid sökningen blev antal träffar i Cinahl 146 stycken och antal träffar i Medline 97 stycken. I 

första urvalsteget lästes samtliga titlar på alla träffar som sökningen gav. Efter 

genomläsningen inkluderades 34 artiklar från Cinahl och 18 artiklar från Medline. I andra 

urvalssteget lästes de 52 artiklarnas abstrakt för att ytterligare kunna exkludera artiklar som 

inte svarade på syftet. Resultatet blev elva artiklar. I urvalssteg tre lästes hela artiklarna, med 

fokus på resultat- och metoddel, för att ytterligare granska om de uppfyllde 

inklusionkriterierna för att inkluderas i studien. En artikel valdes då bort eftersom den inte 

svarade på syftet. Till sist återstod tio artiklar, sex kvalitativa och fyra kvantitativa. Fyra 

artiklar från Cinahl och sex artiklar från Medline.  

3.2.3 Värdering 
Granskning och värdering av artiklar gjordes med SBU:s granskningsmall till de kvalitativa 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014), och till de kvantitativa artiklarna 

användes granskningsmallar ur Forsberg & Wengström (2013). Vid granskningen av de 

kvalitativa artiklarna granskades syftet, urval, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

resultatet. Vid granskning av de kvantitativa artiklarna granskades syftet, 

undersökningsgruppen, mätmetod, analys och värdering. Studiernas styrkor och svagheter 

redovisas i artikelmatriserna (Bilaga 2). Granskning genomfördes för att säkerhetsställa att 

artiklarna hade tillräckligt hög vetenskaplig kvalité (Forsberg & Wengström, 2013). 
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3.3 Analys och bearbetning 
Alla artiklar lästes noggrant igenom ett flertal gånger av båda författarna på olika håll och 

väsentliga delar markerades. De markerade delarna kunde sedan jämföras och författarna 

konstaterade att liknande delar hade valts ut. De markerade delarna översattes till svenska och 

samanställdes i ett dokument. Analysmetoden som valdes för de kvalitativa artiklarna var 

manifest innehållsanalys. Detta innebär att ingen tolkning av data förekommer utan endast 

klassificering (Forsberg & Wengström, 2013). Innehållet i de kvalitativa artiklarnas 

resultatdel, som svarade på studiens syfte, identifierades och ur detta hittades meningsenheter. 

Dessa meningsenheter kondenserades så att den ursprungliga meningen behölls. Utifrån 

kondenseringarna skapades subkategorier där liknande innehåll i kondenseringarna kunde 

sammanfattas. Subkategorierna kunde sammanfattas under kategorier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Kategorierna blev slutligen: triage, kommunikation, information, väntan 

samt engagemang och intresse. Resultatet som svarade på syftet från de kvantitativa artiklarna 

hade sammanställt och översatts i samma dokument som de kvalitativa artiklarna. Resultatet 

från de kvantitativa artiklarna sorterades in under de fem kategorier som framkom vid 

innehållsanalysen av de kvalitativa artiklarna.  

3.4 Etik 

Studier som ingår i en systematisk litteraturstudie bör ha tillstånd från en etisk kommitté. Alla 

artiklar som svarar på syftet ska inkluderas i studien då det är oetiskt att endast ta med artiklar 

som stödjer författarnas hypotes (Forsberg & Wengström, 2013). Alla vetenskapliga artiklar 

som ingick i denna studie var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté.  

4 Resultat 
I resultatdelen presenteras patienters upplevelser i olika områden där patienten beskriver 

sjuksköterskans bemötande. Fem kategorier framkom ur resultatet; sjuksköterskans 

bemötande under triageringen, sjuksköterskans bemötande i kommunikationen med 

patienterna, sjuksköterskans bemötande i samband med information, sjuksköterskans 

bemötande under väntetiden och sjuksköterskans intresse och engagemang för patienterna.  

4.1 Sjuksköterskans bemötande under triageringen 
Vid ankomst till akutmottagningen blev patienterna positivt överraskade av att bli 

omhändertagen snabbt vilket upplevdes som ett gott första bemötande (Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2012; Zani, Marcon, Tonete och de Lima Parada, 2014). Göransson och von Rosen 

(2010) visade att 58,7 % av patienterna som inkom till akutmottagningen tyckte att de blev 

triagerade direkt och utav de resterande patienterna upplevde 43 % av dem att väntetiden till 

triagen ändå var acceptabel. Den första vårdgivarens positiva attityd och att patienterna fick 

ett ansikte att minnas under vårdtiden kompenserade för de fragmenterade mötena patienterna 

senare upplevde på akutmottagningen. När triagesjuksköterskan var närvarande och 

bekräftade patienten upplevde patienten mötet som meningsfullt och patienten kände sig trygg 

och sedd som person (Elmqvist et al., 2012). Att sjuksköterskan bemötte patienten med ett 

vänligt mottagande och fick en god kontakt med patienten i första mötet betonades som 

viktigt. Det gjorde att patienten kände sig bekräftad, trygg och sedd som person (Elmqvist et 

al., 2012; Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimon, 2004). Patienterna tyckte det var 

viktigt att få berätta sin historia vid ankomst till sjukhuset (Kihlgren et al., 2004).  

Bemötandet under triageringen upplevdes som bristande när sjuksköterskan upplevdes 

bedöma patienterna på rutin vilket gjorde mötet opersonligt. Sjuksköterskan uppvisade både 

stress och brist på intresse för personen (Coughlan & Corry, 2007). Nästan alla patienter (97,8 

%) som triagerades upplevde att sjuksköterskan var kompetent nog att göra en korrekt 
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bedömning, men något färre (87,7 %) kände tillit till sjuksköterskan som genomförde 

triageringen. De flesta patienterna (94,8 %) upplevde att triagesjuksköterskan lyssnade på 

dem och tog deras problem på allvar, samt att det fanns utrymme att ställa frågor om behovet 

fanns. Helhetsbedömningen av bemötandet under triageringen upplevdes av de flesta som bra, 

då 90,8 % av deltagarna rankade bemötandet som bra eller mycket bra (Göransson & von 

Rosen, 2010). 

4.2 Sjuksköterskans bemötande i kommunikationen med patienterna 
I Cypress (2014) framkom det att patienterna hade en önskan om att sjuksköterskan vid första 

bemötandet skulle presentera sig med namn och yrkestitel. Det upplevdes att sjuksköterskan 

vid flera tillfällen gick rakt på sak och endast sa att de skulle ta blodprov eller behövde ett 

urinprov utan att förklara varför. Det upplevdes också som opersonligt då sjuksköterskorna 

hade sina ID-brickor dolda för patienterna. Patienterna ville kunna se sjuksköterskans ID för 

att veta vem han/hon var (a.a.). 

I studien av Elmqvist et al. (2012), framkom det att sjuksköterskan vid första mötet hade 

presenterat sig vilket hade upplevts som positivt. 75,6 % av de som deltog i en studie, av 

Pytel, Fielden, Meyer och Albert (2009), svarade att de tyckte att det var väldigt viktigt att 

sjuksköterskan behöll ögonkontakt med patienten under tiden de samtalade. När 

sjuksköterskan hade ögonkontakt med patienten blev patienten mindre orolig (Kihlgren et al., 

2004). 

På akutmottagningar kunde det märkas att språket som användes mellan personal och 

patienter/närstående var influerad av en särskild vårdkultur. Språket innehöll ofta medicinska 

termer, vilket gjorde att de olika parterna inte alltid förstod varandra, då en del ord blev för 

svåra för patienterna/närstående. Vid vissa tillfällen upplevde patienterna att 

kommunikationen skedde på rutin utan att sjuksköterskan bekräftade att patienterna förstod 

vad som sas (Kihlgren et al., 2004; Zani et al., 2014). Att sjuksköterskan använder termer som 

patienten förstår rankades av 89,1 % av personerna som mycket viktigt (Pytel et al., 2009). 

Patienten upplevde sitt vokabulär som otillräckligt när sjuksköterskan verkade kräva att 

patienten skulle förstå de medicinska termerna som användes för att beskriva hans/hennes 

tillstånd (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006).  

I en studie där äldres upplevelser observerades gick det att se att patienter som kom in till 

akutmottagningen och var förvirrade blev ännu mer förvirrade då sjuksköterskan 

kommunicerade med dem på ett svårbegripligt sätt. De visade uttrycken av rädsla, vägrade klä 

av sig eller uppgav att de hade ont. (Kihlgren et al., 2004). 

4.3 Sjuksköterskans bemötande i samband med information 
Patienter upplevde det jobbigt att sjuksköterskan inte informerade dem om vad som skulle 

hända eller hur länge de skulle behöva vänta (Coughlan & Corry, 2007; Salter & Stallard, 

2004; Zani et al., 2014). Bristen på information gällande sin situation gjorde att patienterna 

kände att de förlorade kontroll över både sin tid och sin kropp, vilket ledde till att patienten 

också förlorade sin frihet (Elmqvist et al., 2012). Patienter fick felaktig information om vad 

som skulle hända och vad som hänt, vilket gjorde dem oroliga ängsliga och irriterade (Salter 

& Stallard, 2004, Zani et al., 2014). Patienter uttryckte en önskan om information som inte 

hörsammades av sjuksköterskan (Kihlgren et al., 2004). 

I ett flertal av studierna framgår att informationen var bristande angående vilka rutiner som 

gällde på akutmottagningen (Coughland & Cory, 2007; Elmqvist et al., 2012; Muntlin et al., 

2006; Zani et al., 2014). Detta ledde till en upplevelse av att vara isolerad och att vistelsen 
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upplevdes oförutsägbar för patienterna (Elmqvist et al., 2012; Coughlan & Corry, 2007 ). 

Patienterna upplevde att vårdgivarna förutsatte att patienten redan vid ankomst kände till 

akutmottagningens rutiner (Elmqvist et al., 2012). Enligt Muntlin et al. (2006), som tittat på 

patienters upplevelser av vårdkvalitén på akutmottagningen, tyckte 40 % av deltagarna att 

informationen om rutiner var bristfällig. 

 

Flera studier visade på patienters upplevelser av bristande information i samband med 

undersökningar och behandlingar (Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2006; Salter & 

Stallard, 2004). Pytel et al., 2009 visade att sjuksköterskan information till patienten om vilka 

prover och behandlingar som utfördes ansågs vara den viktigaste kommunikationsfaktorn då 

95,8 % av patienterna uppgav detta som mycket viktigt. Patienter uttryckte oro när 

undersökningar och provtagning genomfördes på rutin utan information om dess syfte 

(Kihlgren et al., 2004; Salter & Stallard, 2004). Muntlin et al., (2006) visade att 35 % av 

patienterna inte hade fått tillräckligt med information innan behandling och 37 % inte hade 

fått tillräckligt med information efter behandling. 

Trots att det i resultatet framkom många brister gällande informationen fanns det också 

patienter som beskrev informationen de fick som tydlig. Zani et al. (2014) beskrev att 

patienterna upplevde att information som gavs var tydlig och lätt att förstå då 

sjuksköterskorna förklarade på ett enkelt sätt. Sjuksköterskan svarade på frågor om 

undersökningar, behandlingar och rutiner (Cypress, 2014: Coughlan & Corry, 2007 ). 

4.4 Sjuksköterskans bemötande under väntetiden 
Patienter upplevde väntetiden som en jobbig del av vistelsen på akutmottagningen, främst 

eftersom sjuksköterskan inte informerade om hur lång väntan kunde tänkas bli (Elmqvist et 

al., 2012; Kihlgren et al., 2004). Endast 30,9 % av patienterna, i Göransson & von Rosen, 

(2010) fick en beräknad väntetid om när de skulle få träffa en läkare.  

Under väntetiden kände patienterna som att de befann sig i ett tomrum utan möjlighet att 

kunna planera eller förbereda sig för vad som skulle hända (Elmqvist et al., 2012). Patienterna 

upplevde sig vara bortglömda vilket ledde till oro och de önskade få kontakt med 

sjuksköterskan (Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004). De uppmärksammade steg 

utanför rummet och hoppades att det var sjuksköterskan som skulle till dem, men blev 

besvikna när så inte var fallet (a.a.). Patienter upplevde sjuksköterskan som tidspressad, då 

sjuksköterskan sällan hade tid att ens lite snabbt titta in till patienten. Patienterna kände sig 

glada när sjuksköterskan hade tid att göra en tillsyn och upplevde att ett kort möte var bättre 

än inget möte alls (Coughlan & Corry, 2007). Patienterna beskrev att de kunde acceptera att 

vänta men uttryckte behovet av information om beräknad väntetid för att kunna behålla 

känslan av kontroll (Elmqvist et al., 2012). 

Zani et al. (2014) visade med sin studie att patienter upplevde att sjuksköterskan alltid fanns 

där och gjorde regelbundna tillsyner hos alla patienterna. Även efter att patienterna hade fått 

träffa läkaren fortsatte sjuksköterskan att återkomma till patienterna för både kontroller och 

tillsyner. 

4.5 Sjuksköterskans intresse och engagemang för patienterna 
Thrasher och Purc-Stephenson, (2008) visade att 68,2 % var nöjda eller mycket nöjda med 

uppmärksamheten de fick från sjuksköterskan. Patienterna ansåg att sjuksköterskan 

tillbringade nog med tid med patienten, tog patientens problem på allvar och gav dem en 

chans att säga vad de tänkte på (a.a.). Pytel et al. (2009) visar att 77 % svarade ”väldigt bra” 
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eller ”utmärkt” på hur väl sjuksköterskorna mötte patientens oro. 83 % svarade ”väldigt bra” 

eller ”utmärkt” på hur sjuksköterskan lyssnade på patienten (a.a.).  

I tre artiklar beskrev patienterna att sjuksköterskan visade intresse och engagemang för 

patienten (Cypress, 2014; Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004). Han/hon tog sig tid för 

patienten (Cypress, 2014; Kihlgren et al., 2004) och upplevdes inte stressad, lyssnade och 

involverade sig, ställde frågor och svarade på patientens frågor (Cypress, 2014; Elmqvist et 

al., 2012). Sjuksköterskorna såg också till de fysiska behoven och frågade om patienterna 

behövde något att äta eller dricka, hjälpte patienterna vid förflyttning i sängen eller vid 

toalettbesök, samt att de även såg de anhörigas behov (Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 

2004). Patienter beskrev sjuksköterskans intresse och engagemang som positivt (Cypress, 

2014; Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004). Det utvecklades en tillit till sjuksköterskan 

på grund av det goda bemötandet (Cypress, 2014; Kihlgren et al., 2004).  

Resultatet visar även att patienter upplevde brist på intresse och engagemang från 

sjuksköterskan. Patienterna ville berätta sin egen historia för att känna sig omhändertagna, 

men det gavs inte en chans att göra det (Kihlgren et al., 2004). Sjuksköterskorna beskrevs som 

att de brast i förståelse för patienten och visade ointresse för patienternas upplevelser 

(Elmqvist et al., 2012; Salter och Stallard, 2004). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna 

var mer intresserade av att ta prover än av patienten som person samt att de ignorerade 

patientens behov vilket ledde till att relationen till sjuksköterskan blev dålig (Elmqvist et al., 

2012). Muntlin et al. (2006) visade att 26 % av patienterna på en akutmottagning 

upplevde en bristande kvalitet i sjuksköterskans intresse för patientens livssituation. 

Ett annat återkommande tema som patienter beskrev var hur de upplevde ett oprofessionellt 

bemötande från sjuksköterskan. Patienterna upplevde sjuksköterskan ovillig till att hjälpa 

patienten vilket upplevdes som ett fruktansvärt bemötande (Coughlan & Corry, 2007). 

Sjuksköterskorna beskrevs som respektlösa när de förde privata samtal i närheten av sjuka 

patienter (Cypress, 2014). Patienterna upplevde sjuksköterskans bemötande som upprörande 

då de skämtade på ett opassande sätt (Coughlan & Corry, 2007).  

Patienterna beskrev också att de saknade stöd från sjuksköterskan i stunder då de var i behov 

av stöd. Patienterna önskade mer kontakt med sjuksköterskan generellt (Elmqvist et al., 2012) 

och särskilt någon att prata med nattetid (Coughlan & Corry, 2007). Barnen i Salter & Stallard 

(2004) kände sig ensamma under natten när föräldrarna var borta och beskrev behovet av tröst 

och att de önskat att någon skulle suttit bredvid sängen. I Muntlin et al. (2006) uppgav 17 % 

av deltagarna att de upplevde brister gällande sjuksköterskans empati då de kände sig oroliga. 

Det framkom ur studiernas resultat att patienten upplevde att sjuksköterskan fokuserade på 

patientens biologiska kropp och därmed inte såg patienten som person. Sjuksköterskornas 

arbetsmoment utfördes på rutin vilket resulterade i bristande hänsyn för patienternas situation 

och sjuksköterskans fokus låg på att utesluta livshotande tillstånd (Elmqvist et al., 2012; 

Salter och Stallard, 2004). Sjuksköterskan visade stort intresse för den biologiska kroppen och 

patienten beskrev känslan av att sjuksköterskan ville låna kroppen och förbereda den inför 

mötet med läkaren (Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004). Patienterna fick känslan av 

att befinna sig utanför sin kropp och därmed oförmögen att medverka i vården (Elmqvist et 

al., 2012). I och med att sjuksköterskorna fokuserade på den biologiska kroppen upplevde 

patienterna att de blev övergivna och berövade sin frihet (Elmqvist et al., 2012), kände sig 

ensamma (Salter & Stallard, 2004), och att de i utbyte mot den medicinska bedömningen 

pantsatte sin kropps- och tidskontroll (Elmqvist et al., 2012). 
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4.6 Resultatsammanfattning 
Överlag upplevdes sjuksköterskans bemötande under triagen som gott. Patienterna tyckte att 

de blev snabbt omhändertagna och att sjuksköterskan visade intresse för deras livssituation. I 

det första mötet med sjuksköterskan önskade patienterna att sjuksköterskan skulle presentera 

sig tydligare. Språket som användes av personalen upplevdes av patienterna som 

svårbegripligt då de vid flera tillfällen använde sig av medicinska termer. Informationen sågs 

av patienterna som en viktig del av bemötandet. Flera patienter upplevde informationen som 

bristande när de inte fick någon information om deras sjukdomstillstånd, om vilka rutiner och 

behandlingar som utfördes och inte heller om vilka rutiner som fanns på akutmottagningen. 

Informationen upplevdes som tydlig då sjuksköterskan tog sig tid att förklara, svara på frågor 

och då han/hon använde ett lättförstått språk. De långa väntetiderna på akutmottagningen 

kunde upplevas som jobbiga när sjuksköterskan inte hade tid att prata med patienten och 

patienterna inte fick någon information om hur lång väntetiden skulle kunna tänkas bli. Det 

som upplevdes positivt var när sjuksköterskan tog sig tid för att göra tillsyner. Patienterna 

upplevde sjuksköterskan som engagerad, då hon tog sig tid att lyssna på patienten och visade 

intresse för patientens situation. Brister i bemötandet kunde ses när patienterna upplevde att 

de inte fick en chans att berätta om deras situation och att sjuksköterskan uppträdde stressat 

och tog anamnes på rutin. Vid flera tillfällen saknade patienterna stöd från sjuksköterskan. 

Det upplevdes som negativt att sjuksköterskan fokuserade mer på den biologiska kroppen än 

patienten som person. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på 

akutmottagningen. Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie för att besvara 

syftet. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks det aktuella forskningsläget (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

De databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar var Cinahl och Medline. 

Dessa databaser innehåller artiklar inom omvårdnad, vilket ökar chansen att få relevanta 

träffar, eftersom litteraturstudien genomfördes inom ämnet omvårdnadsvetenskap (Forsberg 

& Wengström, 2013). Databasen Pubmed kunde ha används, då den innehåller artiklar som 

ännu inte indexerats i Medline. Fördelen skulle ha varit att relevanta artiklar som ännu inte 

publicerats i Medline skulle ha framkommit. Nackdelen skulle ha varit att även icke 

granskade artiklar skulle kunnat ha framkommit (a.a.). 

Sökningarna i Cinahl och Medline genomfördes med strukturerade ämnesord för att få 

relevanta träffar (Forsberg & Wengström, 2013). Att översätta bemötande till engelska är 

svårt då ingen bra översättning finns. ”Patienters upplevelser” fanns inte heller som ämnesord 

i varken Cinahl eller Medline. För att fånga artiklar som handlar om patienters upplevelser av 

bemötande från sjuksköterskan användes ämnesordet Nurse-Patient Relations, i både Cinahl 

och Medline, eftersom bemötandet innefattas i sjuksköterske-patientrelationen.  

Kommunikation är en del av, och en förutsättning för, bemötande varför Communication 

valdes som ämnesord.  Eftersom bemötande kan fångas även med andra sökord finns risken 

att artiklar som svarar på syftet inte kommit med i sökningen. En fritextsökning är ett bra sätt 

att bredda sökningen av vetenskaplig artiklar (Forsberg & Wengström, 2013) men eftersom 

bemötande inte går att översätta till engelska ansågs en fritextsökning inte vara aktuellt. 

Under genomläsning av titlar inkluderades artiklar där tveksamhet fanns ifall artikeln svarade 

på syftet. Därefter lästes abstrakten. Detta gjordes för att fånga alla artiklar som svarade på 
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studiens syfte och är en styrka för studien. Studiens trovärdighet ökar genom att både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar är inkluderade (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningen begränsades till de senaste 10 åren för att få den senaste forskningen. Genom 

uteslutande av psykiskt sjukas upplevelser kan relevant forskning ha exkluderats. Om denna 

patientgrupp inkluderats kunde resultatet ha blivit annorlunda. Exkluderingen gjordes då 

psykiskt sjuka kan ha en annan upplevelse av bemötande. Sökningen begränsades genom att 

endast inkludera artiklar på engelska. Relevant material kan därmed ha gått förlorat då artiklar 

som svarade på syftet kan ha funnits på andra språk än engelska. I översättningen från 

engelska till svenska kan en omedveten feltolkning från författarnas sida ha förekommit.  

Alla artiklar granskades med hjälp av granskningsmallar. Av de sex kvalitativa artiklarna höll 

två en hög vetenskaplig nivå, tre en medelhög nivå och en artikel höll en låg vetenskaplig 

nivå. Artikeln med låg vetenskaplig nivå (Salter & Stallard, 2004) gjordes på material som 

använts i en tidigare studie vilket gjorde att materialet inte specifikt svarade på vad forskarna 

ville undersöka. Vid egen undersökning skulle resultatets reliabilitet och validitet ökat 

(Forsberg & Wengström, 2013). Detta diskuteras även i studien som en svaghet. Artikeln 

inkluderades ändå i litteraturstudien då resultatet från studien överensstämde med resultatet i 

de andra studierna. De vanligaste bristerna i de kvalitativa artiklarna med medelhög nivå var 

att författarnas förförståelse inte diskuterades och att relationen mellan forskare och deltagare 

inte tydligt beskrivits. Alla fyra kvantitativa artiklar har en konsekutiv urvalsmetod. Det är ett 

icke-slumpmässigt urval som kan medföra en risk att urvalet inte är representativt för 

populationen. Denna metod är ofta den enda rimliga urvalsmetod att använda vid mätningar 

av patienter i sjukvården (Forsberg & Wengström, 2013). Alla studier hade ett stort urval. En 

studie saknar uppgift om bortfall och de övriga tre har ett lågt bortfall, vilket är en styrka 

(a.a.). 

I tre artiklar beskrevs patienternas upplevelser delvis genom de anhöriga. I Coughlan och 

Corry (2007) och Salter och Stallard (2004)  beskrevs delvis barnens upplevelser genom 

föräldrarna. Upplevelsen hos äldre patienter som var förvirrade beskrevs delvis av de anhöriga 

(Kihlgren et al., 2004). Detta kan medföra en risk för feltolkning från de anhörigas sida.  

Kihlgren et al. (2004) genomfördes som en observationsstudie med intervjuer. Risken finns 

att forskarna tolkade in upplevelser som patienterna inte hade. Denna risk diskuterade dock 

forskarna i artikeln.  

Artiklarna kom från sex olika länder i tre olika världsdelar, vilket är en styrka då det ger ett 

resultat i ett bredare globalt perspektiv. Nackdelen är att resultatet inte går att generalisera till 

ett land. Då akutmottagningens verksamhet kan skilja sig mellan olika länder kan upplevelsen 

av sjuksköterskans bemötande uppfattas olika beroende på hur sjukvårdssystemet fungerar 

(Henricson, 2012).  

Vid översättning av artiklarna användes lexikon vid tveksamheter av ordens betydelse för att 

undvika feltolkningar, vilket är en styrka för litteraturstudien. Resultatet i studierna har 

diskuterats mellan författarna för att göra en säkrare tolkning. Innehållsanalys användes för att 

tolka och sammanställa resultatet i de kvalitativa artiklarna vilket är en relevant analysmetod. 

Val av meningsenheter, kondensering och kategorisering gjordes i diskussion och samråd 

mellan författarna för att undvika feltolkningar av patienters upplevelser. Detta eftersom det 

vid en innehållsanalys alltid finns en risk för feltolkningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna har en viss erfarenhet av arbetet på akutmottagningen då en har sommarjobbat på 

akuten och den andra har haft verksamhetsförlagd utbildning på samma akutmottagning. 

Detta kan vara en fördel genom att en förståelse av en akutmottagnings verksamhet finns, men 
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också en nackdel då risk finns för subjektiv tolkning av patienternas upplevelser. Författarnas 

förförståelse togs i beaktande då litteraturstudien genomfördes. 

Av de 10 artiklarna som inkluderades i studien bestod urvalet av ca 50 % kvinnor och 50 % 

män i alla studier förutom en. I studien av Kihlgren et al. (2004) var fördelningen 70 % 

kvinnor och 30 % män. Att fördelningen mellan män och kvinnor är lika är en styrka då 

resultatet blir mer generaliserbart till populationen (Forsberg & Wengström, 2013). Det 

framkom inte ur resultatet om det förekom skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande på akutmottagningen.  

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatet kom både positiva och negativa patientupplevelser fram av bemötande från 

sjuksköterskan på akutmottagningen. De negativa upplevelserna övervägde och visade på 

brister i sjuksköterskans bemötande. Brister i information och brister i intresse för patienten 

ser författarna som det utmärkande i resultatet i föreliggande studie. 

Ur resultatet framkom att patienter vid flera tillfällen upplevde informationen som bristfällig, 

dels i samband med undersökningar och behandlingar men också då det handlade om vilka 

rutiner som gällde på akutmottagningen (Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Muntlin 

et al., 2006; Pytel et al., 2009; Salter & Stallard, 2004; Zani et al., 2014).  

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor påtalar att sjuksköterskan ska 

informera patient/närstående om deras tillstånd på ett sätt som de förstår. Sjuksköterskan ska 

också kunna identifiera patienter som har ett behov av information men som själva inte 

uttrycker det (Socialstyrelsen, 2005). Detta förstärks av patientlagen som säger att patienten 

har rätt att få information gällande sitt hälsotillstånd, vilka undersökningsmetoder som 

kommer att användas vid vård och behandling samt att patienten har rätt att få information om 

det förväntade vård- och behandlingsförloppet (Patientlag, SFS 2014:821, 1 §). Artiklarna i 

studien kommer från flera olika länder och svenska lagar och kompetensbeskrivningen gäller 

därför inte för alla sjuksköterskor i dessa länder. Även ICN:s etiska kod säger att 

sjuksköterskan ska ge korrekt, tillräcklig och lämplig information, detta för att patienten ska 

kunna vara delaktig i sin vård (International Council of Nurses [ICN], 2014).  

Författarna anser att sjuksköterskan bör reflektera över hur hon/han ger information, vilket 

stärks av Frank, Asp och Dahlberg (2009). Trots att beslut fattas snabbt i vissa situationer på 

akutmottagningen borde patienten om möjligt få vara delaktig. Det är bra om informationen 

upprepas flera gånger då ett besök på akutmottagningen kan upplevas stressfullt och det blir 

då lätt att information glöms bort (a.a.). Kilcoyne och Dowling (2007) beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av stress i arbetet på en överbelastad akutmottagning. 

Arbetsmiljön är bristfällig och sjuksköterskorna upplever maktlöshet vilket leder till 

frustration. En sådan bristfällig miljö, anser författarna, bidrar till svårigheter att kunna ge 

information på ett optimalt sätt (a.a.). 

I sex artiklar beskrevs väntetiden som en jobbig upplevelse på akutmottagningen (Cypress, 

2014; Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2006; Salter & Stallard, 

2004; Zani et al., 2014). Själva väntetiden i sig kunde de flesta patienterna acceptera, men 

många hade svårt med att inte få veta hur lång väntetiden skulle bli och att sjuksköterskan inte 

kunde ge en uppskattad väntetid när de frågade (Elmqvist et al., 2012; Muntlin et al., 2006). 

Det finns olika faktorer som påverkar upplevelsen av väntetid. En obestämd väntan känns 

alltid längre än en tidsbestämd väntan (Elmqvist et al., 2012; Maister, 2005). Väntetiden kan 

upplevas som längre om patienten inte har någonting att göra jämfört med om patienten håller 
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sig sysselsatt. Att vänta i grupp upplevs som en kortare väntan än om väntan sker individuellt. 

Oro är en faktor som får väntetiden att verka längre (Maister, 2005). I patientlagen står det att 

patienten har rätt att få veta vilken tidpunkt han eller hon kan tänkas få vård (Patientlag, SFS 

2014:821, 1 §). Resultatet visar att information om beräknad väntetid är knapphändig 

(Göransson & von Rosen, 2010).  

Författarna anser att det skulle vara bra om sjuksköterskan kunde ge en uppskattad väntetid 

till patienten eftersom det är lättare att vänta då patienten har en tid att förhålla sig till. Det är 

bättre att ge en längre beräknad väntetid, än en kortare, då patienten blir positivt överraskad 

av att väntan blev kortare än beräknat (Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & Swann, 2004).  

Resultatet visar att även korta tillsyner under väntetiden upplevs positivt för patienten 

(Coughlan & Corry, 2007; Zani et al., 2014). Detta bekräftas av Narin et al. (2004) som 

beskriver att den totala väntetiden upplevs mer positiv av patienter som var 15:e minut fick 

information om läget än för de patienter som fick vänta själva utan att någon information 

gavs. Därför anser författarna att patienters upplevelse av att vara bortglömda och ensamma 

(Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004), kan lindras av att sjuksköterskan gör 

regelbundna tillsyner (Narin et al., 2004). 

Resultatet visar delvis på ett gott bemötande, då sjuksköterskan visade intresse, lyssnade och 

ställde frågor (Cypress, 2014; Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004), men samtidigt 

träder bilden av ett dåligt bemötande ändå fram ur resultatet. Thrasher och Purc-Stephenson, 

(2008) visar att nästan en tredjedel av patienterna inte är nöjda med bemötandet och 

uppmärksamheten de fick av sjuksköterskan.  

Många patienter upplevde att de inte blev sedda som person och upplevde ett bristande 

intresse från sjuksköterskans sida (Elmqvist et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al. 

2006; Salter och Stallard, 2004). Sjuksköterskan visade brist på stöd (Coughlan & Corry, 

2007; Elmqvist et al., 2012; Muntlin et al. 2006; Salter och Stallard, 2004) och 

sjuksköterskans fokus riktades mot patientens biologiska kropp (Elmqvist et al., 2012; 

Kihlgren et al., 2004; Salter och Stallard, 2004). Resultatet stärks av Wiman och Wikblad, 

(2004) som beskriver hur sjuksköterskan, i traumasituationer på akutmottagningen, lägger 

fokus på de tekniska apparaterna istället för att se till patienten. Sjuksköterskan utför moment 

utan att prata med patienten och visar ett ointresse för patienten genom att kommunicera mer 

med kollegorna än med patienten (a.a.). 

Att förbise patientens emotionella behov och endast se till den biologiska kroppens behov står 

i motsats till att arbeta personcentrerat (SSF, 2010). I kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska möta patienten med respekt 

(Socialstyrelsen, 2005), vilket inte blir fallet när fokus endast läggs på den biologiska 

kroppen. Lawler (2006, refererad i Friberg & Öhlén, 2014) säger att patientens kropp inte ska 

ses som ett objekt i omvårdnadshandlingar som rör patientens kropp. Sjuksköterskan ska 

istället integrera den objektiva kroppen och patientens sjukdomsupplevelse och därigenom 

bemöta patienten med värdighet och integritet, vilket även hälso- och sjukvårdslagen säger 

(HSL, SFS, 2014:822, 2 a §, 2 §). Denna beskrivning av fysiska omvårdnadshandlingar 

stämmer bra med den personcentrerade omvårdnadens kärna; att patienten är mer än sin 

sjukdom eller skada.  

Utifrån resultatet kan författarna konstatera att den personcentrerade omvårdnaden inte 

tillämpas fullt ut. Detta tror författarna delvis beror på den stressiga arbetsmiljön 

sjuksköterskan på en akutmottagning arbetar i. En studie av Healy och Tyrrell, (2011) visar 
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att 97 % av sjuksköterskorna upplevde stress i sitt arbete på en akutmottagning. Hög 

arbetsbelastning, stor mängd patienter i små lokaler, brister i samarbetet med kollegor och 

upplevelsen av traumatiska händelser var aspekter av arbetsmiljön som påverkade 

upplevelsen av stress hos sjuksköterskorna (Healy & Tyrrell, 2011).  

Den, många gånger, stressiga arbetsmiljön på akutmottagningen tror författarna påverkar alla 

brister i bemötande som diskuterats. Bristen på information, brist på information om 

väntetider och otillfredsställande mängd tillsyner under väntetiden är konsekvenser av att 

sjuksköterskan arbetar i en stressig arbetsmiljö (Kilcoyne & Dowling, 2007). För att kunna 

minska stressen på akutmottagningen angav sjuksköterskorna faktorer som fler sjuksköterskor 

och mer positiv respons från cheferna (McFarlane, Duff & Bailey, 2004). 

5.3 Slutsats 
Litteraturstudien ger en beskrivning av hur patienterna upplevde sjuksköterskans bemötande 

på akutmottagningen. Resultatet visade att patienter upplevde bemötandet från sjuksköterskan 

som både ett positivt och negativt, där det senare övervägde. Informationen från 

sjuksköterskorna upplevdes vara bristfällig, dels vid undersökningar och behandling men 

också när patienterna ville veta hur lång väntetiden på akutmottagningen skulle bli. Under 

väntetiden saknade patienterna tillsyner och kontakt med sjuksköterskan. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskan mest såg till den biologiska kroppen och inte visade intresse för 

patienten som person. Bristerna på akutmottagningen kan hänföras till sjuksköterskornas 

stressiga arbetsmiljö, vilket gör att ett gott bemötande kan vara svårt att alltid uppnå. En mer 

personcentrerad omvårdnad där sjuksköterskan visar intresse och engagemang skulle kunna 

förbättra patientens upplevelse av bemötandet.  

5.4. Klinisk betydelse  
Litteraturstudiens resultat kan vara till nytta i sjuksköterskans arbete på en akutmottagning 

eftersom verksamheten ska bedrivas utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Studiens 

resultat kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för patienternas upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande på akutmottagningen. Kunskapen från studien gör det möjligt för 

sjuksköterskan att utvecklas i sin profession. Brister i bemötandet som beskrivs i studien gör 

det möjligt för sjuksköterskan att reflektera över sitt eget handlande och förbättra det för att 

kunna arbeta mer personcentrerat.  

5.5 Förslag till vidare forskning 
I flera av artiklarna framkom aldrig om urvalet bestod av trauma patienter, akuta- eller icke-

akuta patienter. Det skulle vara intressant att forska på skillnader i upplevelser hos dessa 

patientgrupper eftersom bemötandet troligtvis kan variera beroende på hur allvarligt sjuk 

patienten är. I artiklarna framkommer heller inte skillnader mellan män och kvinnors 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Det skulle vara intressant att undersöka skillnader 

i manliga och kvinnliga patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Detta kan vara 

av betydande för att kunna arbeta mer personcentrerat och få en ökad förståelse för vad som 

skiljer män och kvinnors olika upplevelser av bemötande. Flertalet av artiklarna som 

inkluderades i denna studie handlade om mer än bara patienters upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande. Forskning som endast studerar bemötande kan ge mer värdefull 

information.    
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Land: USA 
 

Att undersöka, 

förstå och beskriva 

sjuksköterskors, 

patienters och 

närståendes 

upplevelse av 

kritisk sjukdom på 

akutmottagningen.  

 

Design: Kvalitativ, hermenueutik-

fenemenologisk metod. 

Urval: Patienter i studien n-10, sex män och 

fyra kvinnor. Inget bortfall. Patienterna 

tillfrågades på akutmottagningen om de ville 

delta.   

Inklusionskriterier: Patienten skulle ha varit 

akut och kritiskt sjuk vid inkommande till 

akutmottagningen. 

Patienten skulle förstå och tala engelska. 

Patienten skulle vara vid medvetande och 

själv kunna ge tillåtelse att delta i studien. 

 

Datainsamling: 2 separata intervjuer som 

tog plats på akutmottagningen. Intervjuerna 

varade mellan 45-60 min. Ostrukturerade 

intervjuer. Datainsamlingen skedde under 6 

månaders tid. 

Analys: Van Manen’s holistiska, selektiva 

och detaljerade linje för linje strategi.   

  

Styrkor: Inget bortfall. 

 

Situationerna som är 

beskrivna i studien kan 

överföras till liknande 

situationer.  

 

Svagheter: Litet urval 

vilket inte gör resultatet 

representativt för de 

inkommande patienter som 

är akut sjuka. 

 

Tiden patienterna 

intervjuades var olika lång 

vilket kunde ha influerat 

resultatet. 

 

Studien inkluderade bara 

engelsktalande patienter 

vilket kan ha lett till att 

relevant information till 

resultatet bortfallit. 

Omhändertagandet vid triage 

upplevdes som snabbare än 

vid annat sjukhus vilket var 

positivt. 

 

Sjuksköterskan gjorde täta 

tillsyner både innan och efter 

patienten träffat läkare. 

 

Sjuksköterskan gav tydlig 

information då hon tog EKG 

på en patient, men 

informationen upplevdes 

som bristande vid andra 

tillfällen. 

 

Patienten kände sig inte sedd 

då personalen talade med 

varandra istället för att prata 

med patienten. 

 

En önskan om att 

sjuksköterskan skulle ha ett 

synligt ID och presentera sig 

och sin titel beskrevs. 
          

 

 

 



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 3         Sid 3 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Elmqvist, C., Fridlund, 

B., & Ekebergh, M. 

(2012). On a hidden 

game board: the patient's 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency department. 

Journal Of Clinical 

Nursing, 21(17/18), 

2609-2616. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03929.x  

 

Land: Sverige 

 

Att beskriva och 

förstå patientens 

första möte med 

akutsjukvården på 

en akutmottagning, 

som den upplevdes 

av patienter, 

anhöriga och första 

vårdgivare från 

olika 

yrkeskategorier.  
 

 

 

Design: Kvalitativ fenomenologisk, 

deskriptiv och analyserande.  

 

Urval: n- 4 patienter med olika 

prioriteringsnivå och besvär. Medverkande 

tillfrågade av triage sjuksköterskan om 

intresse, sedan kontaktad av författarna.  

 

Inklusionskriterier: Patienter, anhöriga och 

vårdpersonal inblandade i fyra olika 

vårdsituationer för patienterna, patientens 

första kontakt skede med en sjuksköterska, 

undersköterska eller läkare. Olika 

ankomstsätt och olika prioriteringsnivåer för 

patienterna. 

 

Datainsamling: Icke tidsbegränsade 

intervjuer  

 

Analys: Innehållsanalys; Beskrivande av 

essensen av ett fenomen.  
  

  

Styrkor: Forskarna 

nämner sin egen 

förförståelse i diskussionen 

och menar att detta har 

hjälpt intervjuerna att få en 

djupare nivå. 

 

Analysen genomfördes så 

att resultatet är 

generaliserbart till 

akutmottagningar i andra 

länder än Sverige.  

  
Svagheter: Diskuterar inte 

studiens svagheter. 

 

Beskriver ej 

urvalsförfarandet. 

Patienten upplever att 

han/hon inte förstår 

"reglerna" i spelet.  

  
Sjuksköterskan vill "låna" 

patientens kropp och 

undersöka den.  

  
Först mötet var 

tillmötesgående och var 

viktigt i den fortsatta vården 

på akutmottagningen.  

  
Lämnad ensam utan att veta 

hur länge de måste vänta.  

  
Försöker söka en mening i 

mötet med sjuksköterskan.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 4         Sid 4 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Thrasher, C., & Purc-

Stephenson, R. (2008). 

Patient satisfaction with 

nurse practitioner care in 

emergency departments 

in Canada. Journal Of 

The American Academy 

Of Nurse Practitioners, 

20(5), 231-237. 

doi:10.1111/j.1745-

7599.2008.00312.x 

 

Land: Kanada  

 

Att mäta patienters 

tillfredsställelse av 

utförd vård från 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar i 

Kanada genom att 

använda en 

psykometriskt 

validerad enkät. 

 

 

Design: Kvantitativ, deskriptiv och 

analyserande. 

 

Urval: n-113, 60 stycken var kvinnor. 

Konsekutivt urval. Alla patienter som under 

en vecka vårdades på sex olika 

akutmottagningar i samma område 

tillfrågades att svara på enkäten Sammanlagt 

tillfrågades 155 patienter. Bortfallet var 19.4 

%. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

saknas. 

 

Datainsamling: Beprövat frågeformulär med 

21 frågor. 

 

Analys: Jämförande statistik. 

  

  

Styrkor: Patienterna 

tillfrågades om deltagande 

av forskningsassistent efter 

mötet med sjuksköterskan 

istället. 

 

Använder en validerad 

enkät. Pilotstudie där 

enkäten testades. 

 

Svagheter: Resultatet kan 

inte generaliseras till andra 

platser än Kanada. 

 

Olika lång erfarenheter hos 

sjuksköterskorna kan göra 

resultatet ej 

generaliserbart. 

 

Om patienten valde att 

delta fick den vara med i 

en tävling där de kunde 

vinna 100 $. 

Sjuksköterskan spenderade 

tillräckligt mycket tid med 

konsultation för patienten, 

tog problemen på allvar och 

gav dem en chans satt säga 

vad de tänkte på.  

 

Patienterna var nöjda med 

sjuksköterskans bemötande 

och hälsoinformation. 

 

Patienter som var nöjda med 

uppmärksamheten från 

sjuksköterskan var också 

nöjda med den övergripande 

omvårdnaden. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 5         Sid 5 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Göransson, K., & von 

Rosen, A. (2010). Patient 

experience of the triage 

encounter in a Swedish 

emergency department. 

International Emergency 

Nursing, 18(1), 36-40. 

doi:10.1016/j.ienj.2009.1

0.001  

  

Land: Sverige 

Att identifiera 

patienters upplevelser 

av mötet i triagen. 

 

Design: Kvantitativ, deskriptiv och observation 

tvärsnittsstudie. 

 

Urval: n- 146 deltog. Patienter som besökte 

akutmottagningen under 

datainsamlingsperioden tillfrågades., 

konsekutivt urval. 

  

Inklusionskriterier: Patienter som var 18 år och 

äldre, hade triagenivå 3-5, svensktalande, ingen 

förändring av mental status. 

 

Datainsamling: Frågeformulär med 23 frågor 

som tidigare hade testats. 

 

Analys: Deskriptiv metod användes vid analys. 

  

  

Styrkor: Stort urval 

och litet bortfall. 88% 

av de tillfrågade deltog. 

 

Svagheter: 

Tvärsnittsstudie: kort 

begränsad tid för 

studien och insamlat 

material skedde dagtid. 

 

Resultatet kan inte 

generaliseras till mer 

akuta patienter. 

 

Analysmetod är inte 

utförligt beskriven. 

 

Enkäten fylldes i innan 

bedömning av läkare 

vilket kan ha gett ett 

falskt positivt svar. 

 

 

 

31% fick information om 

beräknad väntetid till 

läkaren: 

 

22% fick information om 

att väntetiden var beroende 

av vilken triagekategori 

patienten bedömdes vara i: 

 

Triagesjuksköterskan gav 

tydliga svar till patienter 

som frågade om 

information. 

 

De flesta tyckte att 

triagesjuksköterskan var 

kompetent och kände 

förtroende. 

 

Tre av fyra kände att deras 

integritet blev respekterad. 

  



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 6         Sid 6 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pytel, C., Fielden, N., Meyer, 

K., & Albert, N. (2009). 

Nurse-patient/visitor 

communication in the 

emergency department. JEN: 

Journal Of Emergency 

Nursing, 35(5), 406-411. 

doi:10.1016/j.jen.2008.09.002 

Land: USA 

 

Att undersöka vuxna 

patienters och besökares 

uppfattningar om viktiga 

kommunikationsbehov, 

patienters och besökares 

uppfattningar om 

sjuksköterskans 

kommunikationsuppträdan

de, och 

överensstämmelsen mellan 

patienters/besökares och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

kommunikationsbehov.  

 

 

Design: Kvantitativ, prospektiv, deskriptiv 

studie. 

 

Urval: n-196. 123 patienter/besökare och 73 

sjuksköterskor. Bland patienterna/besökarna 

var 60 % kvinnor. Patienterna/besökarna 

tillfrågades om deltagande i nära anslutning 

till när de kom eller när de gick. 

 

Inklusionskriterier: Patienter över 18 år som 

besökte en akutmottagning. De skulle vara 

alerta, kognitivt orienterade, kunna läsa, 

förstå och skriva på engelska  

 

Exklusionskriterier: Akuta patienter i behov 

av ständig vård, psykotiska patienter, 

patienter med våldsamt eller störande 

beteende, fångar som sitter i fängelse, 

intoxerade patienter, kända drogmissbrukare 

 

Datainsamling: Enkät.  

 

Analys: Deskriptiv statistik.  

Styrkor: Stort 

urval. Fler 

deltagare  

 

Enkäten är 

baserad på 

kvalitativ 

forskning och 

validitetstestad. 

 

Svagheter: 

Bortfall diskuteras 

ej. 

Av 19 

kommunikationsbehov 

tyckte 

patienterna/besökarna att 

sjuksköterskan mötte 9 av 

dem på ett ”utmärkt sätt” 

 

Av de 9 

kommunikationsbehov 

som sjuksköterskan mötte 

på ett ”utmärkt sätt”, var 6 

på 10-i-topp över vad 

patienter/besökare rankade 

som viktigast. 

 

 

 

  



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 7         Sid 7 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Coughlan, M., & Corry, M. 

(2007). The experiences of 

patients and 

relatives/significant others of 

overcrowding in accident 

and emergency in Ireland: a 

qualitative descriptive study. 

Accident And Emergency 

Nursing, 15(4), 201-209.   

  

  

Land: Irland 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Att beskriva 

patienters och/eller 

närståendes 

upplevelser av 

akutmottagningen, 

efter att ha väntat 12 

timmar eller mer för 

att bli inlagd på 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv 

design. 

 

Urval: n-7, fyra patienter och tre 

närstående. Frivilligt deltagande 

via "Patientes together" 

hemsida. 

 

Inklusionskriterier: Patient eller 

närstående som väntat i 12 

timmar eller mer på 

akutmottagningen, minst 18 år, 

pratade flytande engelska. 

 

Exklusionskriterier: Närstående 

till en patient som avlidit de 

senaste sex månaderna.  

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer som 

transkriberades verbatimt.  

 

Analys: Innehållsanalys. 

   

Styrkor: Inget bortfall. 

Representativt urval. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

  

Tydliga exklusions- och 

inklusionskriterier. 

  

Svagheter: Litet urval 

då det var beräknat att 

10 patienter och 10 

anhöriga skulle 

intervjuas för att uppnå 

datamättnad. 

  

Frivilligt deltagande 

vilket kan leda till att 

endast de som var 

intresserade av att bli 

studerade deltar. 

  

Forskarens förförståelse 

är ej beskriven.  

  

Generellt var deltagarna positiva mot 

personalens bemötande. 

  

Personalen ser ej patienten. Ber 

patienten sitta upp trots smärta. Vid 

ett tillfälle beskrivs sjuksköterskans 

attityd som plågsam för både patient 

och närstående då hon säger till en 

äldre dam att kissa i blöja eftersom 

hon inte har tid att vänta på att hon 

ska kissa på bäcken. 

  

Ingen i personalen tar ansvar för 

patienten och hänvisar bara vidare 

till andra kollegor då en anhörig 

frågar om hjälp med att byta kläder 

på patienten. 

  

Deltagare beskriver att det är svårt 

att få kontakt med personalen och 

svårt att få fram information om vad 

som kommer att ske och hur lång 

väntetiden blir. En patient saknar att 

ha någon att prata med nattetid. 

 

  



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 8         Sid 8 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Muntlin, Å., 

Gunningberg, L., & 

Carlsson, M. (2006). 

Patients' perceptions of 

quality of care at an 

emergency department 

and identification of areas 

for quality improvement. 

Journal Of Clinical 

Nursing, 15(8), 1045-

1056. doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01368.x  

  

  

Land: Sverige 

  

  

  

  

  

  

  

Att identifiera 

patienters 

uppfattningar om 

vårdkvalité på 

akutmottagningen 

och områden att 

kvalitetsförbättra.  

Design: Kvantitativ. Prospektiv, 

deskriptiv design. 

  

Urval: n-200. 99 kvinnor och 101 

män. Mellan 18-91 år gamla. 

Medelålder var 51. Bortfall:44 st 

(24 kvinnor, 20 män). Alla 

patienter som inkom till 

akutmottagningen under 2 veckor 

i maj 2002 tillfrågades om 

deltagande. Bekvämlighetsurval. 

 

Inklusionskriterier: Besökte 

avdelningen under något av de 10 

datainsamlingstillfällena, äldre än 

18, svensktalande, RLS 1. 

Exklusionskriterier: Patienter som 

var påverkade av droger eller 

alkohol. Traumapatienter. 

Patienter som var omedvetna.  

  

Datainsamling: QPP 

frågeformulär. 

  

Analys: KUPPIT datorprogram.  

Styrkor: Representativt urval då 

data samlades dag, kväll och 

nattetid. 

  

Urvalet bestod av patienter i 

olika åldrar och det var jämt 

fördelat mellan män och 

kvinnor. 

  

Datainsamling skedde direkt 

efter besök vilket minskar 

influenser. 

  

Svagheter: Medelåldern på 

patienterna som deltog var 

signifikant lägre än för de som 

valde att inte delta. Detta kan ha 

påverkat resultatet. 

  

Endast svensktalande personer 

inkluderades.  

  

Frågeformuläret var ej helt 

anpassat för att bedöma 

vårdkvalitet på 

akutmottagningen och innehöll 

möjligtvis för många frågor. 

26 % av patienterna påstod att 

sjuksköterskan inte visade något 

intresse för deras livssituation. 

  

Mer än 20 % av patienterna 

tyckte inte att de fick relevant 

information. 34 % (n=67) viste 

inte varför dom var tvungna att 

vänta. 17 % tyckte inte att 

sjuksköterskan visade 

tillräckligt med empati när 

patienten mådde dåligt eller var 

orolig. 

  

Kommentarer som uppkom 

angående sjukhusbesöket var att 

personalen var personlig med 

mig, jag blev behandlad med 

respekt och jag fick personlig 

behandling. (n=27 har nämnt 

detta av n=117). 

  

Patienten kunde sakna 

information, personligt 

bemötande och mer kontakt 

med sjuksköterskan. 

 

  



  

 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikel 9         Sid 9 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Salter, E., & Stallard, P. 

(2004). Young people's 

experience of emergency 

medical services as road 

traffic accident victims: a 

pilot qualitative study. 

Journal Of Child Health 

Care: For Professionals 

Working With Children In 

The Hospital And 

Community, 8(4), 301-311.  

  

  

Land: Storbritannien 

  

  

  

  

  

  

  

Att beskriva unga 

människors upplevelse 

av akutmottagningen 

efter en trafikolycka. 

Design: Kvalitativ, 

pilotstudie. 

  

Urval: n-158. 75 killar och 

83 tjejer. Medelålder: 

14.85. 66 % involverade i 

bilkrasch, 17.7 % 

fotgängare som blivit 

påkörda och 15.2 % körde 

motorcykel eller cyklade. 

Deltagare som varit med i 

en tidigare studie om 

psykiskt mående efter en 

trafikolycka tillfrågades. 

 

Inklusionskriterier: Barn 

mellan 7-18 år som hade 

varit med om en 

trafikolycka. 

  

Datainsamling: 

Strukturerade intervjuer.  

 

Analys: Andrahandsanalys 

av tidigare data. 

  

Styrkor: Stort urval.  

  

Analys och 

datainsamling är tydligt 

beskrivet. 

 

Svagheter: Brister i 

datainsamlingsmetoden. 

Andrahandsanalys av 

data samlat till att 

utvärdera effektiviteten 

av en intervention, ej för 

att undersöka ungas 

upplevelser. Hade 

frågorna varit mer 

riktade till att beskriva 

upplevelsen hos de unga 

hade resultatet kunnat 

bli annorlunda. 

  

Resultatet går inte att 

generalisera till andra 

grupper av unga 

eftersom studien är 

gjord på unga som har 

varit med om en 

trafikolycka. 

Upplever det negativt att vara 

fastspänd och inte kunna röra sig eller 

gå till toaletten. Fick känslan av att 

sjukhuset inte brydde sig. Unga 

skapade en egen uppfattning om 

varför de var tvungna att ligga still 

och fastspända och blev sedan 

förvirrade när de helt plötslig fick gå 

runt fritt igen.  

  

Upplevde att de inte fick svar på sina 

frågor och inte heller tillräckligt med 

information från personalen.  

  

Personalen beskrevs som oförstående 

och att de behandlade patienten som 

"bara en annan patient".  

  

Beskriver det som jobbigt då 

personalen skämtar med den unga om 

dess tillstånd.  

  

Flera unga kände sig ensamma innan 

deras föräldrar kom och ingen från 

personalen satt ner och pratade med 

dem.  

 

 



  

 

Bilaga 2 – Artikelmatris 

Artikel 10                          Sid 10 (10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Kihlgren, A. L., Nilsson, 

M., Skovdahl, K., 

Palmblad, B., & Wimo, 

A. (2004). Older patients 

awaiting emergency 

department 

treatment.Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 18(2), 169-176.  

 

 

Land: Sverige 

  

  

  

  

  

  

  

Att beskriva, genom 

observationer och 

intervjuer med 

patienter över 75 år 

och deras anhöriga 

som inkom med dem 

till sjukhuset, de 

förhållanden och 

händelser som ägde 

rum under deras 

vistelse på 

akutmottagningen. 

Design: Kvalitativ. Pilotstudie följd 

av en huvudstudie.  

 

Urval: n-20. 14 kvinnor och 6 män. 

75 år eller äldre. Vid inkommande 

tillfrågades patienten av 

sjuksköterskan om forskaren hade 

tillåtelse att observera och 

intervjua. 

 

Inklusionskriterier: Inkommande 

till akutmottagningen som är 75 år 

eller äldre. 

 

Exklusionskriterier: Patienter med 

frakturer. Patienter med misstänkt 

hjärtinfarkt. 

  

Datainsamling: Intervju med 

öppna frågor och observationer. 

Data ur intervjuerna skrevs ned och 

forskarens tolkning spelades in 

efter varje intervju vilket senare 

transkriberades.  

 

Analys: Dataanalys skedde 

samtidigt som datainsamling. 

Analysmetod var grounded theory. 

Styrkor: Pilotstudie 

genomfördes innan 

huvudstudien. 

 

Stort urval. 

  

Svagheter: Lite citat 

med i resultatdelen.  

  

Forskarens närvaro vid 

observation kan ha 

påverkat resultatet då 

patienten hela tiden har 

forskaren närvarande 

och personalen 

möjligtvis arbetar 

annorlunda.  

  

Fler kvinnor än män. 

 

Forskaren transkriberade 

inte intervjuerna utan 

transkriberade sin egen 

tolkning om vad 

patienten sa under 

intervjun. 

Patienterna visade en längtan efter 

kontakt med personalen under de 

långa väntetiderna. De ville ha 

information och ibland ville de ställa 

frågor.  

  

Ofta informerades inte patienterna 

om varför de var tvungna att vänta så 

länge. "... att vänta här så långe och 

den enda gången man får kontakt 

med personalen är då de vill ta något 

slags prov på en. Det gör så att man 

inte känner sig sedd som människa." 

  

Omvårdnaden från sjuksköterskorna 

upplevdes olika då olika 

sjuksköterskor visade olika attityder 

mot patienten som t.ex. godhet och 

tålamod.  

  

För svårt språk användes ibland så 

att patienten inte kunde förstå. Det 

var brister i informationen kring 

rutiner. 

  

Sjuksköterskor som tog sig tid, höll 

ögonkontakt och lyssnade på de 

äldre möttes med tacksamhet.  

 


