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Sammanfattning    
 
En akutmottagning är avsedd för individer med akut sjukdom eller skada. När patienten 
kommer till akutmottagningen får de träffa vårdpersonal som bedömer vilken 
prioritering de ska ha och därmed hur snabbt de behöver vård. Därefter får patienten 
vänta på sin tur att träffa läkaren. Ett förändrat sökmönster där fler patienter söker 
akutsjukvård genererar i att väntetiderna kan vara långa. På akutmottagningen blir 
patienten bemött av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Många av de 
anmälningar som kommer in till patientnämnden handlar om att patienten upplever 
dålig bemötande från vårdpersonalen. Syftet med studien var att beskriva patientens 
upplevelse av bemötande av vårdpersonal på akutmottagning. Författarna har genomfört 
en litteraturstudie som har sin grund i sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Totalt 
tio artiklar granskades och sammanställdes till ett resultat. Resultatet presenteras i två 
huvudteman; Patientens upplevelse av omhändertagande på akutmottagningen samt 
Patientens upplevelse av bemötande på akutmottagningen. Ur de två huvudteman 
framkom totalt fem olika subteman; Patientens upplevelse av: Triage, väntetider, 
kommunikation och information, delaktighet och vårdpersonalens kompetens. 
Resultatet visade att god kommunikation och information mellan patient och 
vårdpersonal är viktigt, speciellt information kring förväntade väntetider eftersom 
patienterna kände sig ensamma och övergivna av vårdpersonalen. Patienten uttryckte att 
de behövde känna sig delaktig i sin vård för att kunna uppleva tillfredsställelse på 
akutmottagningen. Författarna lyfter bland annat patientens upplevelse av 
kommunikation, information, delaktighet och väntetider i diskussionen.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Akutmottagning, Bemötande, Patientupplevelse, information, 
kommunikation, Vårdare-patientrelation, patienttillfredsställelse, väntetider.  
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INLEDNING 

På akutmottagningen söker olika individer som på något sätt har problem med ohälsa, 
smärta eller annat obehag (Wikström 2012 s.21). I dagens samhälle och i media 
uppmärksammas bemötande från sjukvårdspersonal. En stor del av de anmälningar som 
kommer in till patientnämnden handlar om missnöje kring bemötande och 
kommunikation mellan vårdgivare och patient (Västra götalandsregionen 2015). 
 
Författarna har kliniska erfarenheter av att arbeta på akutmottagning och har 
erfarenheter av att patienter uttrycker en besvikelse angående hur vårdpersonalen har 
bemött dem. När patienten söker akutmottagning kan det erfaras som obehagligt och 
främmande. Patientens upplevelse av sina symtom är individuella och kan också 
upplevas som skrämmande och allvarliga. Det är därför viktigt för vårdpersonalen att 
skapa ett gott bemötande för att frambringa en upplevelse av trygghet hos patienten 
(Wikström 2012 s.21). Därmed har ett intresse väckts att belysa och förstå hur patienten 
upplever bemötande av vårdpersonal på akutmottagningen. 
 
 
BAKGRUND 

Vad är en akutmottagning 
Akutmottagning på sjukhus 

                   En akutmottagning är en mottagning som är avsedd för människor med akut skada eller 
sjukdom där ingen tidsbokning krävs. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, 
undersköterskor, läkare och administrativ personal. Mottagningen är indelad i kliniker 
och de mest förekommande kategorierna är medicin, kirurgi och ortopedi. De här 
kategorierna täcker in de olika sjukdomstillstånd som patienterna söker för på 
akutmottagningen. Sökorsaker kan till exempel vara andnöd, bröstsmärtor, buksmärtor 
och olika typer av frakturer. Akutmottagningen är central del av vården och samverkar 
med instanser som till exempel vårdcentraler, vårdavdelningar, SOS och ambulans 
(Wikström 2012 ss. 15-19, 24). Patientlagen (SFS 2014:821) 2 a § beskriver att ”hälso- 
och sjukvården skall vara lättillgänglig” samt att ”patienten ska, om det inte är 
uppenbart obehövlig, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd”.   
 

 Vårdpersonalens arbetsuppgifter på akutmottagningen 
Det finns flera olika organisatoriska modeller inom hälso- och sjukvården, och den mest 
förekommande inom akutsjukvård är parvårdsmodellen. I parvårdsmodellen samarbetar 
en sjuksköterska och en undersköterska i par kring de gemensamma patienterna. 
Undersköterskans arbete har en stor bredd men basen utgörs av omvårdnadsarbete. 
Omvårdnad är ett patientnära arbete och ska underlätta patientens situation vad gäller 
dennes sjukdom samt ge stöd fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt. I 
undersköterskan arbete ingår medicintekniska uppgifter som exempelvis puls- och 
blodtrycksmätning, såromläggningar och blodprovstagning. Deras arbetsuppgifter 
innefattar även servicearbete, det kan exempelvis vara att beställa och ta hand om mat, 
tvätt och förrådsmaterial samt städa och hålla ordning på patientrum (Socialstyrelsen 
2006). 
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En allmän sjuksköterska har omvårdnadsansvaret kring patienten. Det innefattar många 
olika delar som att identifiera omvårdnadsbehov, utföra medicintekniska åtgärder och 
dokumentera information. Sjuksköterskan ska också undervisa och ge information till 
patienten. Vårdmiljön ska vara etisk och uppfylla god säkerhet och kvalité 
(Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskors grundläggande område är att lindra lidande, 
främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskor styr och har ansvar 
för omvårdnadsarbetet på akutmottagningen men samspelar hela tiden med 
undersköterska och läkare (Svensk sjuksköterskeförening 2017). En 
akutvårdsjuksköterska har ovanstående områden som grund men har vidareutbildat sig 
och skapat en större kunskap inom akutsjukvård. Akutvårdssjuksköterskan ska kunna 
identifiera allvarlighetsgrad och prioritera vilka medicinska och farmakologiska 
åtgärder som behöver vidtas. Samt ge patienten en avancerad akut omvårdnad oavsett 
vilket tillstånd patienten är i. Akutvårdssjuksköterskor har en stor press på sig att de ska 
ha en bred kompetens där de skall hantera bland annat triagering, medicinsk bedömning 
och grundläggande omvårdnad (Curtis & Wiseman 2008). 
 
Läkaryrket är brett och arbetsuppgifter skiljer sig stort beroende på arbetsplats samt 
specialisering. Läkarna är de medicinskt ansvariga kring patienten och har exempelvis 
som uppgift att informera, undersöka och behandla patienter. När läkare arbetat i några 
år är det vanligt att de genomför en specialistutbildning, exempel på 
specialistutbildningar är kirurgi, barn och ungdomsmedicin och akutsjukvård 
(Redaktionen för yrkesinformation 2015). Läkare som arbetar på akutmottagning kan 
specialisera sig till akutvårdsläkare och erhåller då en högre kompetens inom området. 
Som läkare inom akutsjukvård krävs en förmåga att kunna identifiera, stabilisera och 
behandla patienter med livshotande sjukdomstillstånd. Det krävs även en förmåga till 
ledarskap, samarbete och kommunikation med arbetsgruppen under stressande 
förhållanden (SOSFS 2008:17). 
 

Triage - för att bedöma patientens behov av vård 
Patienter söker på akutmottagningen för diverse anledningar och de är olika svårt sjuka. 
En del är mindre akut sjuka och vissa behöver omedelbar hjälp. Eftersom ett stort antal 
söker till akutmottagningen bildas ofta väntetid för att bedömas av läkare och behov av 
ett kösystem har därmed skapats. För att veta vilka patienter som snabbt behöver hjälp 
har ett prioriteringssystem, triage, utarbetats. I triagen bedöms patientens medicinska 
angelägenhetsgrad, hur allvarligt sjuk hen är. Bedömningarna genomförs via 
vitalparametrar enligt ABCDE-metoden samt genom anamnes och symtom (SBU 
2010). Tidigare beskriven forskning tyder på att ett snabbt och korrekt medicinskt 
omhändertagande på akutmottagningen är viktigt för patientens prognos och 
överlevnad. Det finns ett flertal olika triage-system som används världen över. I dag 
används nästan helt uteslutande systemet RETTS - Rapid Emergency Triage and 
Treatment system i Sveriges landsting för prehospital samt hospital vård. I databaser 
används även namnet METTS för att det inte ska förväxlas med sjukdomen Rett 
syndrom(Widegren, Jourak och Martinus 2008). 
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Patientflöden och väntetider på akutmottagningen 
Patientflöde är ett begrepp som används för att förklara hur många patienter som söker 
och behandlas på akutmottagning. Patientflödet har successivt ökat de senaste åren, 
vilket innebär att väntetiderna ökar. Ett förändrat sökmönster har identifierats eftersom 
fler patienter väljer att söka sig till akutmottagningar. Många av besöken sker utan att 
patienten har blivit hänvisad från någon annan sjukvårdsinstans. Det kan leda till att 
besöket sker på fel vårdnivå och i vissa fall kan patientens behov av vård behandlas på 
lägre vårdinstanser som exempelvis vårdcentral (Socialstyrelsen 2017). 
 
Väntetiderna på akutmottagningen är långa. Enligt Socialstyrelsens rapport om 
väntetider och patientflöden på akutmottagningar är medianvärdet för väntetiden 3 
timmar och 18 minuter men var tionde patient väntar i snitt över 6 timmar och 57 
minuter. Den totala vistelsetiden på akuten skiljer sig över vart i landet patienten söker 
vård. Det rapporteras också om att äldre över 80 år väntar längre på akutmottagningen. 
Orsaken till de långa väntetiderna beror framför allt på att antal sökande på 
akutmottagningen har ökat. Väntetiderna påverkas även av vilken kompetens som finns 
bland sjukvårdspersonalen. En del läkare som arbetar på akutmottagningen är under 
utbildning med stöd från jourhavande specialistläkare och har därmed en lägre 
kompetens. Triagering kan även ske av olika kompetenser, som exempelvis 
allmänsjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor, och kan därför ha olika inverkan på 
hur länge patienten får vänta på akutmottagningen (Socialstyrelsen 2017). 
 

Definition av vårdvetenskapliga begrepp 
Patientens livsvärld 

Livsvärlden är högst unik och personlig för varje individ samtidigt som den ständigt 
delas med människor runt omkring. Livsvärlden förstås och förklaras: “Världen så som 
den erfaras” (Dahlberg & Segersten 2010 s. 128). Att vårda enligt livsvärldsperspektiv 
innebär att patienten är i fokus. Vårdaren bör ha fokus på patientens livsvärld och vill 
förstå hur denne uppfattar sjukdom, hälsa och lidande. När vårdaren har patientens 
livsvärld i åtanke kan denne nu stödja och stärka patientens hälsoprocesser. I och med 
att vårdaren erhåller kunskap om hur patienten som individ upplever hur det är att vara 
sjuk och bli vårdad, kan vårdaren göra patienten delaktig i vården. Det är viktigt att 
identifiera patientens upplevelser av mening och sammanhang för att få en förståelse 
hur sjukdom och ohälsa påverkar vardagen. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 
med livsvärlden som grund kan vården bli en resurs som hjälper patienten tillbaka till 
balans och livskvalité i det vardagliga livet (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 126-128). 
Öppenhet för patientens livsvärld kan leda till en vårdande relation mellan vårdare och 
patient (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 188-189). 
Hälsa och ohälsa 

Hälso- och sjukvårdslagen (1987:763) beskriver i 2 c § hur sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa. Begreppet hälsa beskrivs som vårdvetenskapens centrala fenomen 
och fokus. Begreppet är komplext och kan ha olika betydelser för olika människor. 
Fenomenet hälsa är en upplevelse av att vara i jämvikt, i balans med sina medmänniskor 
och till livet. Upplevelse av hälsa och jämvikt är olika för olika individer och växlar i 
situationer. Ofta beskrivs ohälsa då vi drabbas av sjukdom, men även om människan 
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drabbats av sjukdom kan hen fortfarande uppleva hälsa. Likaså kan människan i 
avsaknad av sjukdom ändå uppleva ohälsa (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 47-50). 
 
En människa som har hälsa och välbefinnande i sitt liv upplever sig ofta vara i en stadig 
livsrytm och ingå i ett sammanhang. När en människa drabbas av sjukdom och ohälsa 
som leder till att hen behöver söka vård förändras livsrytmen och personen hamnar 
utanför sitt sammanhang. Det kan leda till att människan känner sig ur balans och inte i 
harmoni. Människan som nu är patient, behöver komma in i ett nytt vårdande 
sammanhang för att hälsa och välbefinnande ska kunna utvecklas. För att det ska ske 
krävs en delaktighet i hälso- och sjukvårdsprocessen (Dahlberg & Segersten 2010 
s.108). 
 

Bemötande och delaktighet 
Bemötande handlar om hur människor agerar i det mellanmänskliga mötet och hur de 
förhåller sig till varandra. Ofta beskrivs bemötande i en relation där professionella 
möter medborgare som till exempel när vårdpersonal möter en patient. Ordet bemötande 
används för att beskriva en relation som kan ses ur perspektivet från den som bemöter 
men även den som blir bemött (Socialstyrelsen 2001). Inom hälso- och sjukvård behövs 
ett gemensamt förhållningssätt, en tydlig värdegrund för hur vård och omsorg ska 
bedrivas. En värdegrund som baseras på en humanistisk människosyn betonar att alla 
människor har lika värde och varje person är unik med individuella behov. 
Värdegrunden förmedlas via kommunikation och handling vid mötet med patienten. För 
ett gott bemötande och förhållningssätt krävs det att vårdpersonalen kommunicerar 
respektfullt med patienterna och dess anhöriga, möjliggör patientens delaktighet och 
självbestämmande samt tar hänsyn till patientens integritet (Hörnsten & Udo 2017).  
 

                    Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att stärka patienten samt att främja delaktighet. 
Enligt kapitel 5, 1 och 2 § beskrivs delaktighet: “Hälso- och sjukvården ska så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” samt “En patients 
medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller 
behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella 
förutsättningar”. Vården bör också utgå från det vårdvetenskapliga patientperspektivet 
där vårdarens professionella kunnande balanseras i samråd med den enskilda patienten 
självbestämmande (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 110-111). 

 
Enligt vårdvetenskapen ska vårdandet vara öppet och följsamt. Det är viktigt att 
vårdaren lyssnar in patienten och försöker se till livsvärlden för att vården ska bli 
optimal (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 185-186). När vårdare och patient möts finns 
förutsättningar för att en vårdande relation ska skapas. Det som kännetecknar en 
vårdanderelation är ett professionellt bemötande. Fokus bör ligga på patientens behov 
med livsvärlden som grund (Dahlberg & Segersten 2010 ss. 190-192). Forskning tyder 
på att effektiv kommunikation är en viktig aspekt i relationen mellan patient och 
sjukvårdspersonal för att skapa ett gott bemötande. Det är en vanlig uppfattning och 
patienter på akutmottagningen förväntar sig att personalen kommunicerar, ger 
information om väntetider och behandling (Curtis & Wiseman 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 

Patienten på akutmottagningen upplever samma behov av vård oavsett om de är akut 
sjuka eller om deras tillstånd inte bedöms som en medicinsk angelägenhet. 
Utgångspunkten för en god vård måste därmed vara subjektiv utifrån patienters 
upplevelse av sin situation. Erhåller patienten information och har god kommunikation 
med vårdpersonalen, skapas en upplevelse av bekräftelse hos patienterna. Det kan i sin 
tur leda till att patienterna upplever delaktighet i vårdprocessen. De senaste åren har 
arbetet på akutmottagningen förändrats. Det beror på förändrat sökmönster, patientflöde 
samt omorganisationer på sjukhusen med färre vårdplatser. Det här leder till att fler 
patienter behandlas och diagnostiseras på akutmottagningen. Dilemmat är att 
vårdpersonalen förväntas tillfredsställa alla patientens behov samtidigt som de ska ge en 
snabb, säker och effektiv vård. Många av de patienter som besöker akutmottagningen 
uttrycker en besvikelse för hur de blivit bemötta samt att de upplever en utebliven 
kommunikation från vårdpersonalen. Inom området finns det kunskapsluckor kring 
orsaker till patientens negativa upplevelser av bemötande. Det kan därför vara av värde 
att undersöka och belysa patientens perspektiv av att bli bemött av vårdpersonal på 
akutmottagningen.  
 
 
SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av bemötande av vårdpersonal 
på akutmottagning.  
 
 
METOD 

Data 

Vald metod är att utföra en litteraturstudie. En litteraturstudie används för att skapa en 
överblick av kunskapsläget inom ett specifikt område. Det görs genom att granska samt 
jämföra tidigare forskning som bedrivits inom ämnet. Den forskning som granskats 
analyseras och sammanställs som ny kunskap i litteraturstudien (Friberg 2012 ss. 133-
134). 

Datainsamling 

Följande litteraturstudie bygger på primärkällor i form av kvalitativa samt kvantitativa 
forskningsartiklar. Datainsamlingen genomfördes genom litteratursökning i databaserna 
Cinahl och Medline. De här databaserna valdes ut eftersom de har en inriktning på 
omvårdnad samt medicin. En litteratursökning i databaserna genomfördes med 
sökorden Emergency service, Hospital/Emergency service, encounter, patient 
experience, patient satisfaction, interaction, Nurse-patient relation, professional-patient 
relation, communication och participation. Sökorden användes i olika kombinationer för 
att begränsa sökresultatet och få fram artiklar som belyste studiens syfte (bilaga 1).   
Inklusionskriterierna vid litteratursökningen var följande: 

1. Artiklarna skulle belysa bemötandet på akutmottagningen ur ett 
patientperspektiv. 
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2. Artiklarna skulle granskat vuxna personer >18 år. 
3. Artiklarna skulle vara skrivna inom årsintervallet 2006-2017. 
4. Artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  

Exklusionskriterierna var följande:  
1. Artiklar som inte svarade an gentemot det syfte som formulerats. 
2. Redan skrivna litteraturstudier. 
3. Artiklarna skulle inte ha granskat barn <18 år.  

 
Vid litteratursökning i databaserna Medline och Cinahl gick författarna igenom 
sökresultaten från de olika sökblocken. De rubriker som författarna ansåg vara 
intressanta lästes igenom översiktligt. Eftersom författarna inte var tillfredsställda med 
antalet artiklar som hade funnits i databaserna, genomförde författarna även en 
ostrukturerad sökning genom att läsa referenslistor i andra examensarbeten i portalen 
DIVA. Genom den sökningen hittades ytterligare två artiklar. Sammanlagt gav 
litteratursökningen 15 artiklar. I urvalsprocessen av de 15 valda artiklar genomfördes ett 
helikopter perspektiv enligt Friberg (2006). Genom att använda ett helikopterperspektiv 
kunde författarna få en översikt över vad artikeln handlade om och vad resultatet visade. 
Sammanfattningarna (engelska abstracts) lästes med ett kritiskt öga för att se om 
artikeln erhöll ett innehåll som var av intresse (Friberg 2006 s.137). Genom 
helikopterpespektivet kunde författarna exkludera fem artiklar som inte stämde överens 
med inklusions- och exklusionskriterierna. 10 vetenskapliga artiklar kvalitégranskades 
enligt Fribergs (2006) granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. De återstående 
artiklarna bestod av sju kvalitativa och tre kvantitativa forskningsartiklar som slutligen 
utgjorde litteraturstudiens resultat. Artiklarna var genomförda i Sverige (8 stycken) och 
USA (2 stycken). 

Dataanalys 

Tio artiklar inkluderades för analysen. För att skapa en översiktlig bild över de 
inkluderade artiklarna gemensam granskningstabell har utformats (bilaga 2).    
 
I analysen använde sig författarna av Axelsson (2012 ss. 212-214) analys för 
litteraturöversikt. De valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna 
för att få ett helhetsperspektiv samt säkerställa att det väsentliga i artiklarna har 
uppfattats korrekt. Likheter och skillnader identifierades och jämfördes i artiklarnas 
resultat. En kort sammanfattning av artiklarnas resultat redovisas i bilaga 2.  
 
 
RESULTAT 

Resultatet utmynnade i två olika teman och fem subteman som besvarade syftet för 
litteraturstudien. Teman och subteman som används i resultatet presenteras i tabell 1 
nedan.  
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Tabell 1. 

Patientens upplevelse av 
omhändertagande på akutmottagning 

Patientens upplevelse av bemötande 
på akutmottagning 

Patientens upplevelse av triage Patientens upplevelse av delaktighet 

Patientens upplevelse av väntetider Patientens upplevelse av 
kommunikation och information 

 
 

Patientens upplevelse av 
vårdpersonalens kompetens 

  
                                           
 

Patientens upplevelse av omhändertagande på akutmottagning 
Att bli omhändertagen på akutmottagningen kan väcka många olika känslor hos 
patienten. Under det här temat presenteras patientens upplevelse av triagen samt hur de 
upplevde väntan på akutmottagningen.   
 

Patientens upplevelse av triage 

De flesta av patienterna (97,8%)  på akutmottagningen kände sig respekterade och 
omhändertagna av sjuksköterskan i triagen. Patienterna upplevde att sjuksköterskan var 
kompetent, lyssnade och tog dem på allvar (Göransson & von Rosen 2010; Olofsson, 
Carlström & Bäck-Pettersson 2012). Något som patienterna uppskattade extra mycket 
var att sjuksköterskan som arbetade i triagen presenterade sig själv med sitt namn och 
gav patienten plats för att prata och uttrycka sig (Elmqvist, Frilund & Ekebergh 2011 ; 
Olofsson et al. 2012). Sjuksköterskan tog sig tid att förklara varför hen undersökte 
patienten på ett sätt som var förståeligt. Patienten upplevde att de var i fokus och kände 
sig viktiga (Olofsson et al. 2012) och mer än hälften av patienterna ansåg att de fått 
adekvat eller delvis adekvat information. Ungefär en fjärdedel av patienterna (23,9%) 
fick ingen information om deras medicinska tillstånd av sjuksköterskan som var i 
triagen (Göransson & von Rosen 2010). 
 
Överlag var patienterna överraskande och positivt inställda till hur fort de blev 
omhändertagna när de kom till akutmottagningen (Elmqvist et al. 2011; Olofsson et al. 
2012).  Dock var det ungefär mer än hälften av patienterna (56,1%) tyckte att 
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väntetiderna till triagen var något eller mycket för långa. Trots det så blev fler än hälften 
(59,7%) omhändertagna i triagen med en gång när de kom till akutmottagningen 
(Göransson & von Rosen 2010). Efter triagen var det en del patienter som upplevde en 
känsla av besvikelse. Patienter som bedömdes inte var allvarligt skadade eller sjuka, 
lämnades själv efter triagen med obesvarade frågor. Patienten fick en känsla av att de 
hade blivit övergivna och att de inte var viktiga. Brist på kommunikation och kunskap 
om vad som händer gjorde att patienterna kände sig besvikna och missnöjda (Wiman, 
Wikblad & Idvall 2007; Olofsson et al. 2012).    
 
 

Patientens upplevelse av väntetider  
Ett mindre antal (32 %) av patienterna var tillfredsställda med den totala väntetiden av 
deras besök på akutmottagningen. Om patienten får adekvat information om väntetider 
genererar det i en ökad tillfredsställelse i patientens upplevelse av omhändertagande 
från vårdpersonalen (Toma, Triner & Mcnutt 2009). Patienter upplevde att väntetiden 
till triagering var kort och att de fick hjälp nästan omedelbart när de kom till 
akutmottagningen (Olofsson et al. 2012; Göransson & von Rosen 2010). Efter triagering 
förflyttades patienterna till akutmottagningens bedömnings enhet där väntetiden 
upplevdes som lång. Patienterna blev besvikna när de insåg att väntetiden för att träffa 
läkaren var lång och att vårdinsatser inte var lika effektiva som vid det första 
omhändertagandet vid triagering (Olofsson et al. 2012). Patienter som led av icke-
livshotade tillstånd insåg att de var tvungna att vänta på att få träffa läkaren, men de 
förväntade sig inte att väntetiden skulle bli så osäker och oförutsägbar som de upplevde 
den (Elmqvist et al. 2011). 
 
Under väntetiden kände sig patienterna ensamma och övergivna av vårdpersonalen 
(Olofsson et al. 2012; Forsgärde, From Attebring & Elmqvist 2016). Patienterna kände 
sig osynliga, att vårdpersonalen undvek att ta kontakt med dem och att de inte visade att 
de brydde sig om patienterna. De önskade att personalen hade tagit kontakt med dem, då 
de kände sig osäkra att själva ta kontakt och ställa frågor (Forsgärde et al. 2016). De här 
känslorna av att bli övergiven och ignorerad under väntetiden förstärktes när patienterna 
upplevde att vårdpersonalen inte verkade vara intresserade eller bry sig om dem. När 
patienterna försökte få uppmärksamhet blev de bemötta med ointresse och på ett 
arrogant sätt (Olofsson et al. 2012) 

 
Patientens upplevelse av bemötande på akutmottagning 
Det finns en komplexitet kring att bli sedd och lyssnad till i en hektisk miljö som på 
akutmottagningen. Under temat beskrivs patientens upplevelser av kommunikation, 
information, delaktighet samt kompetens av vårdpersonal. 
 
Patientens upplevelse av kommunikation och information 

Kommunikation har identifierats av patienterna att vara den viktigaste komponenten för 
att mötet på akutmottagningen ska upplevas som tillfredsställande och vårdande. En 
fullgod kommunikation kan hjälpa sjuksköterskan bidra till en bättre vård för patienten 
(Cypress 2014). Patienterna upplevde vid besök på akutmottagningen att de inte fick 
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någon information om vad som kommer att ske härnäst. Patienterna hade förväntningar 
om hur vården kommer att utföras på akutmottagningen, dock uppfylldes inte 
förväntningarna eftersom patienterna upplevde en bristande kommunikation från 
vårdpersonalen. Vid undersökningar och behandlingar tog personalen hänsyn till 
patientens medicinska åkommor men informerar inte om vilka åtgärder som kommer att 
genomföras. Brist på information bidrog till en känsla av tomrum hos patienten. 
Patienten upplevde att de förlorade kontrollen över sin kropp, tid och makten av 
självbestämmande och därmed visste de inte hur de skulle förhålla sig till 
vårdpersonalen och en känsla av maktlöshet uppstod (Elmqvist et al. 2011). Erhöll 
patienterna förklaring på hur deras medicinska tillstånd var, fick bra kommunikation 
och information från vårdpersonalen upplevde patienten en högre 
patienttillfredsställelse (Toma et al. 2009). 
 
Information om väntetider på akutmottagningen kunde upplevas som bristfällig av 
patienterna. Få patienter uttryckte att de hade fått information kring förväntat väntetid 
eller information om att väntetiden var beroende på vilken prioritering de fått under 
triagering. Patienterna behövde själva ta kontakt med vårdpersonalen för att få 
information kring hur långa väntetiderna var. Svaren de fick var vaga och missledande 
vilket gjorde att patienterna upplevde frustration. Patienterna uttryckte att de önskade en 
ursäkt av personalen när väntetiden blev förlängd. De skulle då ha lättare att acceptera 
de långa väntetiderna (Forsgärde et al. 2016; Göransson & von Rosen 2010).  
 
Patienterna upplevde även att de fick dålig information under väntetiden på akuten, 
deras förväntningar kring vård och bemötande blev inte uppfyllda. Information om vad 
som skulle hända härnäst eller hur allvarligt sjuka de var framkom inte. Patienterna 
beskrev även att de upplevde problem med information kring praktiska detaljer vid 
utskrivning och att de själva fick ta initiativ till att lösa problem. De kände sig maktlösa, 
övergivna och inte tagna på allvar. Det ledde till känslor som ilska och missnöje med 
vårdpersonalens bemötande. Patienterna förklarade att rimliga besked i början av deras 
besök kunde generera i en ökad tillfredställelse (Forsgärde et al. 2016; Wiman, Wikblad 
och Idvall 2007; Toma et al. 2009).   
 
 

Patientens upplevelse av delaktighet 

Patienterna ansåg att det var viktigt att både det psykiska välmåendet samt den fysiska 
hälsan uppmärksammades av vårdpersonalen och att möjlighet till delaktighet erbjöds. 
Hur patienten upplevde sin delaktighet i vården påverkade patientens emotionella 
känslor och i de fall där patienten fick möjlighet till delaktighet upplevde patienten en 
större tillfredsställelse (Wiman et al. 2007). Vårdpersonalen som tog kontakt med 
patienten hade fokus på den medicinska aspekten av patientens sjukdom eller skada 
men missade att se hela personen och behov utanför det medicinska. Patienterna 
uttryckte att det räckte med korta möten med vårdpersonalen. I de här korta kontakterna 
var det viktigt att patienten blev sedd och att en kontakt via verbal kommunikation eller 
ögonkontakt genomfördes. Det är kontakten mellan vårdpersonal och patient som är den 
centrala delen i patientens delaktighet (Frank et al. 2009). 
 
Patienter hade olika strategier för att hantera sin situation på akutmottagningen. Vissa 
patienter anpassade sig till den rådande vårdkulturen och väntade i tystnad för att få 
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hjälp och bli inbjuden till delaktighet. Patienten kände en maktlöshet och underkastade 
sig systemet. När vårdpersonalen inte lyssnade på patienterna och inte gjorde dem 
delaktiga användes flera olika metoder för att få uppmärksamhet. Patienten upplevde 
situationen som en maktkamp och såg sig själv vara i ett underläge. När patienten inte 
accepterade att underkasta sig systemet skapades känslor av frustration. För att minska 
känslorna tog patienten själv initiativ till delaktighet genom att söka kontakt med 
vårdpersonalen och ställa frågor. Patienten använde även sitt kroppsspråk för att få 
uppmärksamhet. En mer drastisk strategi som användes av patienten för att få 
uppmärksamhet var att skrika högt men även att bli otrevlig eller aggressiv. När 
patienten inte fick uppmärksamhet på egen hand kunde anhöriga vara en extra resurs 
som användes som stöd eller hjälp för att få uppmärksamhet av personalen. I vissa fall 
kunde patienten läst på sitt tillstånd innan sitt besök. Patienten upplevde att det gav en 
ökad kunskap och förståelse samt en känsla av mer delaktighet (Frank et al. 2009; 
Elmqvist & Frank 2015). 
 
Patienterna uttryckte att kontinuitet bland vårdpersonalen gav en trygghet då de visste 
vilken personal som hade ansvar över dem, det ledde till att patienterna vågade ta större 
initiativ och var mer delaktig i sin vård (Wiman et al. 2007). Dialogen mellan patient 
och vårdpersonal behövde inte vara långa samtal för att patienten skulle känna sig sedd 
och delaktig i sin vård. För patienten var det viktigt att bli sedd som en hel människa 
och att vara mittpunkten för sin egen vård. Patienten upplevde delaktighet i vården när 
relationen mellan patienten och vårdaren var respektfull och empatisk samt att patienten 
sågs som expert över sin egen situation. Delaktigheten ökade när vårdpersonalen fanns 
lättillgänglig, när de lyssnade och förstod patientens önskningar och åsikter utöver det 
medicinska problemet (Wiman et al. 2007; Frank et al. 2009). Det var viktigt att 
vårdpersonalen använde ett språk som var lättförståeligt för patienten, att öppna frågor 
ställdes och att patienten fick tid att svara. Användes ett språk som inte förstods av 
patienten skapades det en barriär mellan vårdare och patient där delaktigheten minskade 
(Frank et al. 2009).  
 

Patientens upplevelse av vårdpersonalens kompetens 

Enligt Cypress (2014) fanns det olika faktorer som påverkade vad patienten hade för 
förväntningar på sjuksköterskans kompetens och hur de upplevde bemötandet. 
Patienterna ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan hade ett kritiskt tänkande för att 
kunna hantera dagens hektiska, komplexa och överbefolkad akutmottagningar. De 
tyckte att sjuksköterskan ska kunna göra frekventa bedömningar och övervaka 
patienterna på ett korrekt sätt. Patienten uttryckte också att en god kommunikation är en 
viktig komponent för att sjuksköterskans bemötande skulle vara tillfredsställande. Vissa 
patienter upplevde att sjuksköterskorna inte var finkänsliga när de pratade med sina 
kollegor, eftersom de ansåg att sjuksköterskorna gnällde och pratade om privata saker, 
som patienten inte ville vara delaktiga i.  
 
Andra patienter uttryckte sympati för sjuksköterskorna på akutmottagningen. De såg 
komplexiteten och utmaningen i att jobba i en akutvårdsmiljö. Men det som spelade en 
stor roll för patienten är hur sjuksköterskan var i sitt bemötande. Det var utifrån 
bemötandet som de avgjorde om de tyckte att upplevelsen av vården på 
akutmottagningen var bra eller dålig (Cypress 2014). Muntlin, Gunningberg & Carlsson 
(2006) skriver att majoriteten av patienterna uttryckte att sjuksköterskor, 
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undersköterskor och läkare visade dem empati och omtanke. Men att det finns områden 
att förbättra inom bemötande. Patienterna önskade att vården skulle varit mer 
individuellt anpassad och att varje patient skulle bli behandlad som en individ istället 
för en grupp.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion      

   
Litteratursökningen delades in i två faser enligt Östlundh (2006 s.59), den inledande och 
den egentliga litteratursökningen. I den inledande litteratursökningen skapades en grund 
för datainsamlingen. En ostrukturerad sökning i olika databaser genomfördes för att få 
en förståelse kring det valda ämnet. Med hjälp av den här sökningen fick författarna en 
översikt kring ämnet och idéer kring vilka sökord som kunde användas i den slutliga 
litteratursökningen. Den egentliga litteratursökningen genomfördes sedan med en 
systematiskt grund för att få fram det slutgiltiga urvalet av artiklar till arbetet. 
Författarna planerade och dokumenterade tillvägagångssättet under hela processen. Se 
bilaga 1 för sökhistorik. 
 
Sökorden som användes till litteratursökningen valdes för att få ett så högt antal 
relevanta träffar som möjligt. Författarna hade svårt att hitta sökord som passade det 
svenska ordet bemötande då ingen direkt översättning till engelskan finns. Sökord på 
engelska som innefattar eller kan innehålla bemötande valdes istället ut, som 
exempelvis encounter, communication och nurse-patient relation. Eftersom bemötande 
är ett komplext begrepp som kan innefattas av fler sökord som författarna inte använt 
sig av finns risken att artiklar som svarade an syftet har missats i litteratursökningen. 
Vidare användes MeSH orden “Emergency service” och “Emergency service, hospital” 
i kombination med andra sökord för att kunna fånga upp relevanta artiklar som handlar 
om vård och bemötande på akutmottagning. Skulle sökord som exempelvis ”Emergency 
department” användas skulle enbart artiklar med den specifika benämningen kunna 
användas. Andra sökord som användes i litteratursökningen var: ”patient experience”, 
“patient satisfaction”, “interaction”, “Nurse-patient relation”, “professional-patient 
relation”, “communication” och “participation”. 
 
 
Efter artikel sökningen var gjord och ett helikopterperspektiv var anlagt, 
kvalitetsgranskades totalt 10 artiklar enligt Friberg (2006). Författarna ansåg 
att Fribergs granskningsmall (2006 ss. 119-120) var ett bra redskap av 
kvalitetsgranskning av både kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Axelsson (2012 s.204) 
rekommenderar även den här kvalitetsgranskningsmallen. I kvalitetsgranskningen 
framkom det att åtta artiklar var godkända av etiska kommittéer eller nämnder. De två 
artiklar som inte hade ett godkännande av etisk kommittee eller nämnd hade en etisk 
diskussion där det framkom att ett etiskt godkännande inte var nödvändigt. Trots att 
enbart 10 artiklar återstod valde författarna att inte göra någon ytterligare artikelsökning 
då de ansåg att de valda artiklarna var av hög kvalité och hade ett rikt innehåll. I 
analysen inkluderas enbart artiklar på engelska. Som hjälp i översättningen använde 
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författarna digitalt lexikon. Det finns en risk att författarna har feltolkat i översättningen 
och det kan ha påverkat resultatet i examensarbetet. 
 
I dataanalysen valde författarna att använda sig av Axelssons (2012 ss. 212-213) 
analysmetod. Friberg (2006 s. 122) anser att det inte går att sammanväga resultatet från 
kvalitativ samt kvantitativ forskning på grund av att det inte är möjligt att jämföra de 
här resultaten. Axelsson (2012 s. 204) menar däremot att det är det en styrka att använda 
sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning i litteraturstudier för att få möjlighet att 
studera ämnet ur olika perspektiv. De kvalitativa artiklarna bidrog med ett djup där 
patienternas upplevelse av att bli bemött på akutmottagning beskrevs med patientens 
egna ord. De kvantitativa artiklarna bidrog med en bredd där fler patienter deltog och 
där möjlighet till att kunna jämföra deltagarna och deras positiva samt negativa 
upplevelser.  
 
 Författarna hade en dialog som pågick under hela analysprocessen för att säkerställa att 
de inte gjorde feltolkningar när artiklarna lästes. Båda författarna har erfarenhet av att 
arbeta på akutmottagning och det kan vara en fördel genom att författarna har en 
förståelse för arbetet på akutmottagning. Det kan även vara en nackdel då författarnas 
förförståelse kan oavsiktligt påverkat tolkningen av artiklarna. Författarna har under 
processen försökt medvetandegöra och lägga sin förförståelse åt sidan samt agera 
objektivt vid analys av artiklarna.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av bemötande av vårdpersonal 
på akutmottagning. Huvudfynden i resultatet visade att patienterna upplevde långa 
väntetider och att de under väntetiden kände sig ensamma och övergivna av 
vårdpersonalen. Patienterna upplevde också att de fick dålig information och att 
vårdpersonalen hade en bristande kommunikation. Patienterna uttryckte en önskan om 
information och få en förklaring av deras medicinska tillstånd, vilka undersökning och 
behandlingar de skulle genomgå, men även få information kring prioritering och 
förväntade väntetider. Patienterna beskrev även hur de fick kämpa och att de använde 
sig av olika strategier för att skapa en delaktighet i sin vård på akutmottagningen. En 
trygg och respektfull relation mellan vårdpersonal och patient främjade möjligheten till 
delaktighet vilket även ökade patientens tillfredsställelse. Fokus i resultatdiskussionen 
kommer främst syfta mot huvudfynden väntetider, kommunikation och information 
samt delaktighet dock med influenser av de andra temana.  
 
Patienterna i resultatet upplevde ett missnöje kring väntetider på akutmottagningen. 
Patienterna kände sig ensamma och övergivna av vårdpersonalen och att de inte var 
intresserade och brydde sig om dem. Enligt patienterna ökade tillfredställelsen om de 
fick information om väntetider. Resultatet styrks även av Andersson, Jakobsson, 
Furåker & Nilssons (2012) artikel om att arbete på en akutmottagning. De beskriver att 
personalen kan minska frustration hos patienterna om de ger adekvat information om 
hur långa väntetiderna förväntas bli samt vad som kommer att ske under besöket. Men 
väntetider är en komplex del, då personalen aldrig kan garantera hur länge en patient 
kan få vänta vilket kan leda till en besvikelse. Enligt Elmqvist et al. (2011) styrks det 
här då de beskriver att vårdpersonalen uttrycker en rädsla för att lova för mycket och att 
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de ska leda till en besvikelse hos patienten. Vårdpersonalen ger därför enbart vag eller 
dålig information angående förväntade väntetider. 
 
Examensarbetet visar på att det blir en krock mellan vårdpersonal och patienter i 
bemötandet kring väntetider. Vårdpersonalen har ett större perspektiv då de möter alla 
patienter på akutmottagningen och vet vem som behöver vård först. Patienterna 
upplever att de är allvarligt sjuka och behöver hjälp omgående, de förstår inte varför de 
behöver vänta. Vårdpersonalen bör använda sig av ett livsvärldsperspektiv enligt 
Dahlberg och Segesten (2010 ss.126-128). Genom att använda sig av ett 
livsvärldsperspektiv kan vårdpersonalen få sig en ökad förståelse och kunskap varför 
varje individ reagerar som den gör.  
 
I resultatet beskrev patienterna att de önskade sig en ursäkt av vårdpersonalen när 
väntetiden blev förlängd. De skulle då haft lättare att acceptera de långa väntetiderna. 
Genom att vårdpersonalen uppmärksammar patientens önskan, kan det skapa en 
reflektion kring hur information om väntetider kan förmedlas på ett bättre sätt för 
patienterna. För en ökad hållbar utveckling kring väntetider behövs en hög kompetens 
hos vårdpersonalen på akutmottagningen och en förändring inom organisationen. Det 
kan leda till en bättre bedömning av patienterna och ett snabbare patientflöde. Det styrks 
även av Socialstyrelsen (2017) som beskriver vikten av att legitimerade och 
specialiserade läkare finns tillgängliga som har rätt kompetens att bedöma och behandla 
patienter. Ett effektivt system för in- och utskrivning av patienter kommer öka antal 
tillgängliga vårdplatser och leda till ett snabbare patientflöde. 
 
Inom aspekten kommunikation och information beskriver resultatet i examensarbetet att 
patienten vill ha information om förväntade väntetider, medicinska tillstånd, 
undersökningar och vilka behandlingar som ska utföras. Wikström (2012 ss. 28-30) 
styrker det här genom att beskriva att sjukvårdspersonal är skyldiga att ge patienten 
adekvat information angående patientens hälsotillstånd och den aktuella vården som 
patienten kommer att erhålla. Informationen bör vara individuellt anpassad så att alla 
patienter kan vara delaktiga i sin vård på akutmottagningen. I examensarbetet framgår 
det att kommunikation och information var den viktigaste komponenten för att mötet på 
akutmottagningen ska upplevas som tillfredsställande och vårdande för patienterna. Bra 
kommunikation och information resulterar i en högre patienttillfredsställelse. Utebliven 
information och kommunikation från vårdpersonalen får patienten att känna att de 
förlorar kontrollen över sitt självbestämmande Tidigare studier styrker att patienten 
uttrycker en ökad tillfredsställelse när personalen har utvecklat sin sociala förmåga så 
att de kan kommunicera bättre. En bättre kommunikation resulterar i att patienten tycker 
att informationen är förståelig och viktig, vilket leder till att de känner sig tillfreds med 
situationen (Watt, Wertzler & Quan 2006). 
 
Examensarbetets resultat visar att kommunikation och information är två områden som 
behöver förbättras inom akutsjukvården. I dagens pressade läge på akutmottagningarna 
krävs det att personalen är tidseffektiva. Ibland kan det vara så att personalen är för 
effektiva. Sjukvårdspersonalen kan själva tro att de har kommunicerat med patienterna 
och lämnat en fullgod information. Dock kan upplevelsen hos patienten vara 
annorlunda. En kort och opersonlig kommunikation kan lämna fler frågor än vad 
informationen som getts faktiskt har svarat på. Kommunikation måste få ta tid vilket 
styrks av Socialstyrelsen (2016). Kommunikationen bör följas upp, förtydligas och 
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upprepas för patienten flera gånger under vårdtiden. På så sätt kan personalen försäkra 
sig om att patienten har förstått informationen på ett korrekt sätt. Kontinuitet i 
kommunikation och information ger en ökad trygghet (Socialstyrelsen 2016). 
Examensarbetet visar att kommunikation och information som får ta tid är en hållbar 
lösning som kommer att öka patienters tillfredsställelse på akutmottagningen.       
 
Examensarbetets resultat påvisade vikten av att patienten bjuds in till delaktighet. Hur 
patienten upplever sin delaktighet i vården på akutmottagningen speglar patientens 
emotionella känslor och tillfredsställelse av bemötande och vård. För att skapa en 
möjlighet till delaktighet är det viktigt att vårdpersonalen tar kontakt med patienten och 
visar att de bryr sig om denne genom verbal kommunikation eller ögonkontakt. 
Kontakten mellan vårdpersonal och patient som är den centrala delen i patientens 
delaktighet. I en studie av Andersson et al. (2012) beskrivs kontakten mellan patient och 
vårdpersonal via vårdpersonalens perspektiv. De belyser att det är en utmaning för 
vårdpersonalen att skapa en delaktighet i vården för patienterna under det korta mötet 
som äger rum på akutmottagningen. Vårdpersonalen försöker att involvera patienten i 
sin vård och behandling genom att uppmärksamma patienten via verbal kommunikation 
och ögonkontakt. Resultatet i Anderssons et al (2012) artikel styrker svårigheterna att 
skapa en delaktighet och att vårdpersonalen har liknande uppfattning som patienterna i 
resultatet av det här examensarbetet. Många gånger beror dålig delaktighet på 
tidsbristen och den stressiga arbetsmiljön som vårdpersonalen arbetar i. Även det styrks 
i Andersson et al (2012) artikel där vårdpersonalen beskriver svårigheten i att etablera 
en relation under det korta mötet med patienten på akutmottagningen. En god relation 
mellan patient och vårdpersonal är centralt för delaktighet och när en relation inte 
skapats är förutsättningarna för delaktighet dålig. 
 
Patienterna använde sig av olika strategier för att kunna uppnå en delaktighet på 
akutmottagningen. När vårdpersonalen inte gav patienten uppmärksamhet eller 
möjlighet till delaktighet använde patienten olika metoder för att få kontakt. Patienterna 
upplevde situationen som en maktkamp och de fick använda metoder som exempelvis 
ändrat kroppsspråk, skrika högt och även bli aggressiva för att få uppmärksamhet. 
Frank, Fridlund Baigi och Asp (2011) styrker att patienterna generellt är missnöjda med 
delaktighet på akutmottagningen. Enligt patientlagen (2014:821) 5 kap. har 
vårdpersonalen huvudansvaret för att patienten ska bli delaktig. Trots att lagen säger att 
vårdpersonalen har huvudansvaret för att göra patienten delaktig upplever många 
patienter att de själva fick ta ett eget ansvar för att få uppmärksamhet och kunna bli 
delaktiga i sin vård. 
 
 
SLUTSATSER 

För att patienten ska uppleva bemötandet på akutmottagningen som tillfredställande 
behöver patienten få mer information och god kommunikation av vårdpersonalen. För 
vårdpersonalen är det en självklarhet att väntetiderna är långa, att den som prioriteras 
som sjukast får vård först och att det finns för lite tid för kommunikation med patienten. 
Men det är just den viktiga information som ibland inte når patienten alls eller kanske 
bara någon enstaka gång. Patienten behöver få uppdaterad information kring vad som 
händer med just dem under hela vårdtiden. I vårdandet på akutmottagningen kan den här 
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kunskapen användas som en hjälp för både patienter och vårdpersonal för att få ett 
behagligare klimat.  
 
Idag finns det mycket forskning kring hur patienten upplever bemötande på 
akutmottagningen. Trots att mycket forskning har gjorts inom området, upplever vi att 
patienten fortfarande många gånger får ett dåligt bemötande på akutmottagningen. Vi 
tror att det är ett organisatoriskt problem som bland annat grundar sig i att patienter 
söker på fel vårdnivå samt för låg bemanning av vårdpersonal på akutmottagningar som 
leder till en stressig arbetsmiljö. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att miljön på 
akutmottagningen förbättras. Dels för att patienterna ska uppleva en bättre vård och 
bemötande, samt att vårdpersonalen ska få en bättre arbetsmiljö där de hinner informera 
och kommunicera med patienten. Vi hade gärna sett att ny forskning görs kring 
bemanning och arbetsbelastning för vårdpersonal samt väntetider och patientflöde på 
akutmottagning och hur det i sin tur påverkar patientens upplevelse av bemötande.  
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BILAGOR 

 
 
Bilaga 1 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND 
Encounter AND ”Patient satisfaction” 

13 2 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND 
Encounter AND ”Patient experience” 

19 1 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND ”Patient 
satisfaction” AND Interaction 

7 0 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND ”Patient 
satisfaction” AND ”Nurse-patient 
relation*” 

9 2 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND ”Patient 
experience” AND Interaction 

3 0 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND 
Encounter AND ”Professional-patient 
relation*” 

12 2 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND 
Participation 

145 1 

Cinahl 
7/3-17 

(MH ”Emergency service”) AND ”Nurse-
patient relation*” AND Communication 

128 1 

Medline 
8/3-17 

(MH ”Emergency service, hospital”) AND 
Encounter AND ”Patient experience” 

4 0 

Medline 
8/3-17 

(MH ”Emergency service, hospital”) AND 
Encounter AND ”Patient satisfaction” 

10 3 

Medline 
8/3-17 

(MH ”Emergency service, hospital”) AND 
”Nurse-patient relation*” AND 
Participation 

5 1 

Medline 
8/3-17 

(MH ”Emergency service, hospital”) AND 
”Patient satisfaction” AND Participation 

22 0 

Medline 
8/3-17 

(MH ”Emergency service, hospital”) AND 
”Professional-patient relation*” AND 

5 0 
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Interaction 

- - Totalt antal 
träffar 
382 
stycken 

Totalt valda 
artiklar 13 
stycken 
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Bilaga 2 
 
Titel, 
författare,årt
al, tidskrift, 
land 

Syfte Metod Etik Resultat 

Titel: The 
emergency 
department: 
Experience of 
patients, 
families, and 
their nurses. 
Författare: 
Brigitte S. 
Cypress. 
Årtal: 2014 
Tidskrift: 
Advanced 
Emergency 
Nursing 
Journal 
Land: 
USA 

Syftet med 
studien var 
att 
utforska, 
förstå och 
beskriva 
den levda 
erfarenhete
n av 
sjuksköters
kor, 
patienter 
och 
familjemed
lemmar vid 
kritisk 
sjukdom på 
akutmottag
ning. 

*Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats beskrivet av 
van Manen (1990). 
*Ostrukturerade 
öppna intervjufrågor 
där totalt 23 personer 
deltog. Tio av 
deltagarna var 
patienter, åtta 
sjuksköterskor och 
fem anhöriga. 
*Dataanalys 
genomfördes med 
van Manen (1990) 
detaljerade “line-by 
line-approach” 

Ja, 
godkänd 
av 
Universit
etets och 
institutio
nens 
gransknin
gsnämnd. 

Patienternas och 
anhörigas 
uppfattningar kring 
sjuksköterskorna på 
akutmottagningen 
innefattar: kritiskt 
tänkande, 
kommunikation och 
vårdande förmågor. 
Patienterna anser att 
kommunikation är 
mycket viktigt i 
relationen mellan 
patient och vårdare 
och en god 
kommunikation 
skapar ett bättre 
bemötande. 
Patienterna tyckte 
också att det var 
viktigt att 
sjuksköterskan såg 
hela patienten och 
även tog hänsyn till 
patientens 
psykologiska och 
emotionella mående. 

Titel: 
Patients’ 
strategies to 
deal with their 
situation at an 
emergency 
department. 
Författare: 
Carina 
Elmqvist & 
Catharina 
Frank. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: 
Scandinavian 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
patienters 
strategier 
för att 
hantera sin 
situation på 
akutmottag
ning 

Metoden är en 
explorativ studie 
med en kvalitativ 
ansats. 
 
*Författarna har 
gjort en andra analys 
av redan 13 
analyserade/använda 
intervjuer från en 
tidigare studie.  
 
*Intervjuerna 
genomförts efter två 
veckor efter att 

Original 
artiklarna 
är 
godkända 
av 
lämplig 
regional 
etisk 
styrelse 
samt 
godkänd 
av chefen 
på 
akutmott
agningar

Patienterna upplevde 
att de behövde vänta 
utan att de hade fått 
någon information på 
akutmottagningen. De 
hanterade det genom 
antingen passiva eller 
aktiva strategier. 
Resultatet visar att det 
är viktigt att känna till 
de här strategierna för 
att personalen ska 
stötta patienterna, så 
att de inte behöver 
använda strategierna. 
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journal of 
caring science. 
Land: 
Sverige 

patienten varit 
på akutmottagningen
. 
 
*Intervjuerna har 
analyserats genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

na 

Titel: On a 
hidden game 
board: the 
patient’s first 
encounter with 
emergency 
care at the 
emergency 
department. 
Författare: 
Carina 
Elmqvist, 
Bengt 
Fridlund & 
Margaretha 
Ekebergh. 
Årtal: 2011 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Land: 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
och förstå 
patientens 
första möte 
med 
akutsjukvår
d på 
akutmottag
ning. 
Erfarenhete
r från 
patienter, 
anhöriga 
och 
vårdperson
alens 
perspektiv. 

*Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
ansats. 
*Öppna 
intervjufrågor där 
totalt 14 personer 
deltog. Fyra av 
deltagarna var 
patienter, två 
anhöriga, fyra 
sjuksköterskor, en 
undersköterska och 
tre läkare. 
 
*Dataanalys 
genomfördes med 
ett 
livsvärldsperspektiv 
enligt Dahlberg 
(2008) 

Ja, 
godkänd 
av den 
regionala 
forskning
setiska 
kommitté
n vid 
Lidköpin
gs 
universite
t, Sverige.  

Patienterna är nöjda 
med den medicinska 
vården och känner sig 
trygga i att de får rätt 
behandling. Dock så 
upplever patienterna 
att deras tankar, 
känslor, och 
delaktighet inte 
uppmärksammas av 
personalen. De fick 
dålig information om 
väntetider, 
undersökning och 
behandling. Dålig 
information och 
kommunikation ledde 
till en känsla av 
frustration och 
ensamhet hos 
patienterna. 

Titel: 
Powerlessness: 
Dissatisfied 
patients’ and 
relatives’ 
experience of 
their 
emergency 
department 
visit. 
Författare: 
Elin-Sofie 
Forsgärde, 
Mona From 
Attebring & 
Carina 
Elmqvist. 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
patienter 
och 
anhörigas 
levda 
erfarenhete
r av 
missnöje 
vid besök 
på 
akutmottag
ning. 

*Kvalitativ 
explorativ studie. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats beskrivet av 
Lindseth & Norberg 
(2004). 
 

*Öppna 
intervjufrågor där två 
patienter och fyra 
anhöriga deltog. 
*Dataanalys gjordes 
genom 
fenomenologisk och 
hermeneutisk metod. 
Metoden 

Ja, 
godkänd 
via den 
regionala 
etiska 
kommitté
n 

Studien visade att 
orsaken till 
patientens upplevelse 
av missnöje är: 
känslor av 
maktlöshet, dålig 
information, dålig 
kunskap och dålig 
stöd från 
vårdpersonal. 
Patienterna fick ingen 
eller vag information 
och kände sig 
övergivna under den 
långa väntetiden. Det 
är upp till 
vårdpersonalen att 
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Årtal: 2016 
Tidskrift: 
International 
Emergency 
Nursing. 
Land: 
Sverige 

inspirerades av 
Ricoeur (1976), 
utvecklad och 
beskriven av 
Lindseth & Norberg 
(2004). 

arbeta mot de här 
orsakerna till 
patientens missnöje. 

Titel: Patient 
participation 
in emergency 
care - A 
phenomenogra
phic study 
based on 
patients´ lived 
experience. 
Författare: 
Catharina 
Frank, 
Margareta Asp 
& Karin 
Dahlberg. 
Årtal: 2009 
Tidskrift: 
International 
Emergency 
Nursing. 
Land: 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
patienters 
olika 
kvalitativa 
förväntning
ar av 
delaktighet 
av vård på 
akutmottag
ning. 

*Kvalitativ studie. 
Fenomenografisk 
ansats med ett 
livsvärldsperspektiv 
rekommenderat av 
Ashworth & Lucas 
(1998). 
* Öppna 
intervjufrågor där 
totalt nio patienter 
deltog. 
*Dataanalys 
genomfördes med 
Wanestam’s (2000) 
fenomenografiska 
metod. 

Ja, 
godkänd 
av etiska 
kommitté
n på 
Karolinsk
a 
institutet, 
Sverige. 

Patienterna upplevde 
att de hade svårt att 
bli bekräftade av 
vårdpersonalen, de 
kände sig sedda som 
objekt, där patientens 
känslor och 
önskningar inte togs i 
åtanke. Studien visar 
på att patienterna är 
individer som har 
behov av olika stor 
delaktighet men att 
det är 
vårdpersonalens 
ansvar att bjuda in till 
delaktighet. 

Titel: Patient 
experience of 
the triage 
encounter in a 
Swedish 
emergency 
department. 
Författare: 
Katarina E. 
Göransson & 
Anette von 
Rosen. 
Årtal: 2010 
Tidskrift: 
International 
Emergency 
Nursing 
Land: 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att studera 
patienters 
erfarenhete
r av 
bemötandet 
under 
triagering, i 
ett Svenskt 
sammanha
ng. 

*Kvantitativ studie. 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
*Enkätstudie där 146 
personer deltog. 
Enkäterna delades ut 
när patienterna 
väntade på 
medicinsk 
behandling och 
samlades in när 
enkäten var ifylld. 
 
*Deskriptiv metod 
användes för att 
analysera data.    

Etiska 
kommitté
n ansåg 
inte att 
det 
behövdes 
något 
godkänna
nde då 
studien 
betraktas 
som ett 
förbättrin
gsprojekt
. 
Patienter
na erhöll 
verbal 
informati

Patienterna var 
generellt nöjda med 
mottagandet och 
vården som de hade 
fått av triage-
sjuksköterskan. 
Studien visade att en 
förbättring av 
kommunikation av 
väntetider bör göras. 
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on. 
Titel: 
Patients´ 
perceptions of 
quality of care 
at an 
emergency 
department 
and 
identification 
of areas for 
quality 
improvement. 
Författare: 
Åsa Muntlin, 
Lena 
Gunningberg 
& Marianne 
Carlsson. 
Årtal: 2006 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Land: 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att 
identifiera 
patientens 
perspektiv 
av 
vårdkvalite 
och om det 
finns 
områden att 
förbättra på 
akutvårdsm
ottagning. 

*Kvantitativ studie. 
Prospektiv/deskriptiv 
undersökningsmetod. 
*Enkätstudie där 200 
patienter deltog. 
 
*Dataanalysen 
gjordes med hjälp av 
datorprogrammet 
KUPPIT (2003). 

Studien är 
godkänd 
av etiska 
kommitté
n på 
Uppsala 
universite
t.  

Resultatet visar att 
patienter tycker att 
förbättringar bör 
göras inom miljön, 
väntetider, vården 
från vårdpersonal och 
smärtstillande 
läkemedel i tid. 
Resultatet visar på att 
det finns både nöjda 
och missnöjda 
patienter, beroende på 
vad de hade för 
problem som de sökte 
till akutmottagningen 
för. Patienter bör bli 
behandlade som 
individer och inte som 
en grupp.   

Titel: During 
and beyond 
the triage 
encounter: 
Chronically ill 
elderly 
patients 
throughout 
their 
emergency 
department 
attendances. 
Författare: 
Pia Olofsson, 
Erik D. 
Carlström & 
Siv Bäck-
Pettersson. 
Årtal: 2012 
Tidskrift: 
International 
Emergency 

Syftet med 
artikeln var 
att beskriva 
och förstå 
kronisk 
sjuka äldre 
patienters 
erfarenheter 
av besök på 
akutmottagn
ing. 

*Kvalitativ studie. 
Deskriptiv-
fenomenologisk 
ansats med ett 
livsvärldsperspektiv 
beskrivet av Giorgi 
(2009). 
*Öppna 
intervjufrågor med 
14 äldre patienter, 
ålder mellan 71-90 
år. 
* Datanalys: 
genomfördes med ett 
fenomenologiskt 
perspektiv. 

Ja, 
godkänd 
enligt 
forskning
setisk 
kommitté
n på ett 
svenskt 
universite
t.  

Resultatet i studien 
visar att det initiala 
bemötandet under 
triage upplevs som 
bra av patienterna. De 
får ett förtroende och 
förväntningar höjs. 
Under resten av 
besöket kände sig 
patienterna övergivna, 
ensamma och inte 
delaktiga i sin vård. 
Patienterna fick dålig 
information om 
väntetider och 
behandling. 
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Nursing 
Land: Sverige 
Titel: Patient 
satisfaction as 
a function of 
emergency 
department 
previsit 
expectations. 
Författare: 
Ghazwan 
Toma, Wayne 
Triner & 
Louise-Ann 
McNutt. 
Årtal: 2009 
Tidskrift: 
Annals of 
emergency 
medicine. 
Land: 
USA 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
patientens 
förväntning
ar av 
behandling 
på 
akutmottag
ning. De 
ville även 
undersöka 
vilka 
faktorer 
som 
påverkade 
patientens 
tillfredsställ
else. 

*Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
*Enkätstudie där 504 
patienter deltog. 
Enkäten delades ut i 
tre faser: direkt när 
de ankom till 
akutmottagningen, 
efter första given 
vård samt efter 
utskrivning. 
*Dataanalys: 
Data fördes in i 
statistikprogrammet 
EpiIfo. Analysen 
genomfördes med 
med 
Poissonfördelning.  

Ja, 
godkänd 
av 
sponsrad 
institution 
gransknin
gsnämnd.  

Patienterna upplevde 
att kortare väntetider 
och information om 
hur länge de behöver 
vänta samt 
information om 
behandlingar och 
undersökningar gav 
dem en större 
tillfredsställelse. Ett 
bra bemötande från 
vårdpersonal med bra 
sociala förmågor gav 
även det en större 
tillfredsställelse.  

Titel: Trauma 
patients’ 
encounters 
with the team 
in the 
emergency 
department-a 
qualitative 
study. 
Författare: 
Elisabeth 
Wiman, Karin 
Wikblad & 
Ewa Idvall. 
Årtal: 2007 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
Land: 
Sverige 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
hur trauma 
patienters 
upplever 
deras möte 
med 
akutvårds 
personalen. 

*Kvalitativ studie. 
Fenomenografisk 
ansats enligt Marton 
(1981). 
*Intervjustudie där 
23 personer 
intervjuades efter 
sjukhusbesöket. 
*En omvärldsanalys i 
fyra steg gjordes för 
att analysera data. 

Studien är 
godkänd 
av den 
etiska 
kommitté
n för 
hälsa och 
vetenskap 
vid 
Linköpin
gs 
universite
t. 

Resultatet visade på 
att det finns tre olika 
kategorier när trauma 
patienter tas om hand. 
Instrumentell, 
uppmärksam och 
oengagerad blev 
kategorier som sedan 
jämfördes med 
varandra. Det visade 
sig att patienten kände 
sig nöjda med att bli 
omhändertagna 
utifrån instrumentell 
och uppmärksam 
kategori. De var 
däremot missnöjda 
med att omhändertas 
inom den 
oengagerade 
kategorin. 

 


