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Sammanfattning    

 

Omvårdnad och kommunikation ligger varandra nära eftersom mötet är centralt för 

sjuksköterskan. För att kommunikationen ska bli optimal och de inblandade ska förstå 

varandra krävs det att parterna står på samma grund och talar samma språk. Genom att 

använda sig av verbal och icke verbal kommunikation får sjuksköterskan möjlighet att 

se till helheten, patienten kan på så vis få möjlighet att dela med sig av upplevelser av 

sitt lidande. Den höga arbetsbelastningen på en akutmottagning kan påverka 

vårdrelationen negativt.  Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av 

mötet med sjuksköterskan på en akutmottagning för att öka kunskapen om vikten av att 

skapa ett unikt möte. Litteraturstudie enligt Friberg valdes som metod där 14 kvalitativa 

artiklar granskades. Datainsamlingen gjordes via CINAHL samt sekundärsökning 

genom artiklarnas referenslistor. Resultatet redovisas med följande huvudteman, Tala är 

guld, Att komma i andra hand och I blickfånget och 8 subkategorier. I studien framkom 

att patienter upplever brist på omvårdnad på akutmottagningen. Patienter upplever att 

sjuksköterskor är kompetenta men att de är mer fokuserade på själva uppgiften än 

omvårdnaden av den enskilde patienten. Bristen på kommunikation ger en känsla av att 

bli ignorerad och att känna sig obetydlig. Patienter beskriver vikten av att ha med sig en 

anhörig som representerar patienten när framförallt väntan blir lång. Sjuksköterskor som 

visade engagemang och empati i mötet och visade ett genuint intresse för patienten gav 

ett tryggt och lugnande intryck. I resultatet framkom att tillfredställande vård på en 

akutmottagning kräver kompetens inom både det medicinska och 

omvårdnadsvetenskapliga kunskapsfälten. För att kvalitén på omvårdnaden ska bli 

optimal bör sjuksköterskan arbeta med personcentrerad kommunikation i mötet och 

fokusera på helheten, att balansera omsorg och avancerad teknologi på ett professionellt 

sätt.  

 

 

Nyckelord: Mötet, Kommunikation, Helhet, Uppgiftscentrerad vård, Patientcentrad 

vård, Empati, Engagemang. 
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INLEDNING 

Kommunikation är ett stort och intressant ämne som innefattar mycket och anses vara 

fundamental i all sjukvård. Författarna har själva upplevt bristen på kommunikation i 

kontakt med akutmottagningen och den negativa upplevelsen som då uppstod. En 

upplevelse som väckte vår nyfikenhet på hur patienten upplever mötet med 

sjuksköterskan på akutmottagningen. Upplevelsen av att sitta på en akutmottagning i 

flera timmar allt medan sjuksköterskor till synes stressar fram och tillbaka utan att se 

eller kommunicera med de sökande patienterna, leder till tankar att sjukvården brister i 

detta avseende. Massmedia har även skapat många rubriker angående patienters 

missnöje över sjukvårdens brist på kommunikation. Detta ledde till att vi valde att göra 

en litteraturstudie om patienters upplevelse av mötet med en sjuksköterska på en 

akutmottagning. 

 

 

BAKGRUND 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som något som blir ett ömsesidigt utbyte, något som går 

att dela och göra någon delaktig i (Fossum, 2007). Svenska akademins ordlista (2006) 

karakteriserar ordet som förbindelse, kontakt mellan människor eller som överföring av 

information. Baggens & Sandén (2009) beskriver kommunikation som en ständigt 

pågående process som sker mellan människor för att skapa förståelse. Omvårdnad och 

kommunikation ligger varandra nära eftersom mötet är centralt för sjuksköterskan. Det 

är i mötet med en annan människa som kommunikation uppstår. För att 

kommunikationen i mötet ska bli så bra som möjligt krävs det att alla inblandade står på 

samma grund och förstår varandra. I den verbala kommunikationen är det i samtalet 

som sjuksköterskan och patienten har möjlighet att förstå varandra, där sjuksköterskan 

har möjlighet att lyssna till patientens berättelse och få tillträde till patientens livsvärld. 

Det är genom god kommunikation och i samtalet sjuksköterskan kan skapa en 

ömsesidig förståelse i mötet och etablera en god vårdrelation. 

Verbal och icke verbal kommunikation 

Den verbala kommunikationen härleds till det sagda ordet och ses som ett redskap i den 

mellanmänskliga relationen. Genom språket kan vi genom att beskriva och förklara, 

konkritisera och symbolisera en smärta eller en upplevelse av någonting. Det är i 

interaktionen med sjuksköterskan patienten har möjlighet att beskriva sina behov, 

önskningar och förväntningar som han/hon har och på så vis tydliggöra det egna 

lidandet för sjuksköterskan (Andersson, 2007; Baggens & Sandén, 2009). 

 

Den icke verbala kommunikationen handlar om hur vi rör oss, uttrycker oss med miner 

och gester samt hur vi visar på känslor som en signal via kroppen. Den icke verbala 

kommunikationen är av stor vikt inom omsorgskommunikation då det visar hur vi 

reagerar i interaktionen med en annan person. Ofta reagerar vi spontant och den signal 

vi sänder ut är för betraktaren att tolka. Sjuksköterskan kan genom kroppspråket 

förmedla bekräftelse och trygghet samt genom dialogen med patienten lyssna aktivt, 

bejaka vad patienten säger, se på patienten och sitta kvar och vara närvarande hela 
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samtalet. Genom att resa sig och gå mot dörren innan samtalet är färdigt, att himla med 

ögonen eller att se trött och oengagerad ut förmedlar ingen tillit och det kan då vara 

svårt för patienten att uttrycka sina känslor för sitt lidande (Eide & Eide, 2009).  

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) refererar till Merleau- 

Ponty (1995/ 1945) när de beskriver den levda kroppen. Det är genom kroppen vi har 

tillgång till världen.  Sker det en förändring i den subjektiva levda kroppen kan det visa 

sig i smärta och i lidande, en kropp är aldrig tyst. Det är genom signaler från kroppen 

och genom det verbala ordet sjuksköterskan kan skapa en vårdrelation med patienten i 

mötet och härigenom få tillgång till patientens livsvärld.  

 

Jahren Kristoffersen (2006) beskriver Travelbees omvårdnadsteori som en teori som 

beskriver vikten av att var patient är unik och att det är i interaktionen med patienten 

sjuksköterskan kan se patientens mening och upplevelse av sitt lidande. Det är i mötet 

och i den mellanmänskliga relationen som patienten får möjlighet att uttrycka sina 

specifika behov, att visa vad som skiljer den unika patienten från de andra. Genom att 

använda kommunikation som arbetsredskap kan sjuksköterskan etablera en kontakt och 

patienten ges då möjlighet att uttrycka tankar och känslor som är specifikt för just 

honom eller henne. Detta säkerställer att patienten får adekvat hjälp i relation till sina 

behov.  

 

Vårdrelation 

På en akutmottagning är vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient i fokus. Enligt 

Eriksson (2002) bygger vårdrelation på en osjälvisk relation från sjuksköterskans 

perspektiv och där patientens behov är i fokus. I samtalet kan patienten konkritisera sina 

önskemål och behov och sjuksköterskan kan härigenom skapa sig en förståelse och utgå 

från detta i sin omvårdnad. Snellman (2009) beskriver vårdrelationen som både 

vårdande och icke vårdande. I den vårdande relationen minskar lidandet hos patienten 

men i en icke vårdande relation uppstår oönskade effekter såsom patientens upplevelse 

av utanförskap och ensamhet.  

 

Studier visar att patienter på en akutmottagning upplever att sjuksköterskor ofta är 

stressade och att arbetsbelastningen är hög (Nyström, 2003). Detta kan leda till att 

vårdrelationen blir lidande. Nyström (2003) samt Taylor, Wolfe & Cameron (2002) 

skildrar att när patienten inte känner sig sedd och upplever en brist på kommunikation 

ger det en känsla av obetydlighet. Patienter upplever att väntetiderna är långa och 

obetydlig kommunikation ökar frustrationen. Nyström (2003) redogör vidare för att 

sjuksköterskorna har omsorgsansvaret men också ofta handhar avancerad teknologi och 

potenta läkemedel. Vidare menar Nyström att det är av vikt att sjuksköterskan ser till 

helheten och kan balansera omsorg och teknologi för att kunna skapa en vårdrelation 

där patienten har möjlighet att konkretisera sitt lidande.  

 

I Taylor et als. (2002) studie framkommer det klagomål på akutmottagningar. Resultatet 

visar att kommunikation är en fundamental faktor inom akutsjukvård. Trots detta visar 

resultatet att drygt en tredje del av klagomålen är relaterade till kommunikationsfrågor. 

Detta kan leda till att patienten upplever mötet på akutmottagningen som något negativt. 

Det är betydelsefullt att bygga upp vårdrelationen i det akuta mötet för att få en 

helhetsbild av patienten och dennes situation. Dahlberg et al. (2003) menar att 
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kommunikationen, både verbal och icke verbal, ligger till grund för att få till stånd en 

god vårdrelation.  

 

Patientcentrerad omvårdnad 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, fastställs att vården ska 

bedrivas på ett sådant sätt som uppfyller kraven på en god vård, vilket bl. a innebär att 

främja god kontakt mellan patient och sjuksköterska. International Council of Nurses 

(ICN, 2012) beskriver omvårdnadsmålen som att lindra lidande, förebygga sjukdom 

samt främja patientens hälsa och välbefinnande. Detta sker på individnivå och genom en 

god relation ges stöd, ledsagning och aktiv hjälp. 

 

För att ge patienten de bästa förutsättningarna att tillfriskna är det av vikt att 

sjuksköterskan använder sig av patientcentrerad kommunikation och omvårdnad. I den 

patientcentrerade vården fokuserar sjuksköterskan på helheten och inkluderar såväl det 

medicinska som det emotionella och sociala. I arbetet på en akutmottagning kan det 

vara svårt att arbeta holistiskt då omprioriteringar kan komma att göras vilket skapar 

längre väntetider och minskad uppmärksamhet för det patienter som nedprioriteras. I 

kombination med rädsla att glömmas bort upplever patienter detta negativt (Kristensson 

Ekwall, 2010).  

 

Sjuksköterskor på akutmottagningen anser ofta att tekniska och medicinska uppgifter 

har en högre status. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att arbeta patientcentrerat 

då arbetet för sjuksköterskor ofta är koncentrerad till uppgiften vilket också missgynnar 

patienten i fråga (Nyström, 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Under dygnets alla timmar söker människor hjälp på en akutmottagning. Människor 

som plötsligt och oväntat har hamnat i en kritisk situation. Miljön på en akutmottagning 

kan många gånger upplevas stressad och kaotisk. Bara genom att vistas i denna miljö 

kan patienten uppleva sig övergiven, ensam och otrygg. Patienten som väntar på 

behandling kan uppleva att det saknas närvaro och empati i mötet med sjuksköterskan. 

Finns det risk att tempot och attityder hos sjuksköterskor begränsar patienters 

möjligheter till kommunikation och reducerar möjligheten till att erhålla en vårdrelation 

som bygger på en ömsesidig förståelse? Om patienten får en negativ upplevelse i mötet 

med sjuksköterskan kan detta genomsyra hela vårdtiden. Finns det möjlighet att 

patienten kan uppleva ökat välbefinnande genom att sjuksköterskan i mötet är mer 

närvarande och inger trygghet? Om patienten känner sig bekräftad, trygg och som en 

betydelsefull unik person borde inte också då välbefinnandet öka? 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan på 

akutmottagningen. 
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METOD 

Denna studie är en litteraturstudie. Metoden är baserad på Fribergs (2006) modell för 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Kvalitativ 

forskning syftar till att öka förståelsen ur ett livsvärldsperspektiv. Genom att 

sammanställa kvalitativa artiklar med hög kvalité från tidigare forskning kan en ny 

helhet framträda. Denna nya helhet kan bli vägledande i det kliniska vårdarbetet. 

Modellen användes i litteraturstudien eftersom det svarade an mot syftet att beskriva 

patientens upplevelse av mötet med sjuksköterska och utgå ifrån patientens livsvärld. 

Fribergs (2006, inspirerad av Evans, 2003) analysmodell har används för att 

sammanfoga artiklarna till litteraturstudiens resultat. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen grundar sig på vetenskapliga artiklar hämtade från databasen 

Cinahl. Databasen användes eftersom utbudet är fokuserat på omvårdnad och medicin. 

Arbetet inleddes med en ostrukturerad litteratursökning som innebär att skapa en bild av 

hur många artiklar det finns att disponera i området. Därefter gjordes en egentlig 

litteratursökning och artiklar med hög relevans samt artiklar som svarade an på syftet 

prioriterades. De sökord som användes var: Communication, Emergency service och 

Patient. Sökorden gav 68 träffar där titlar och abstract lästes. Inkluderingskriterierna var 

att artiklarna var publicerade efter år 1997, skrivna på engelska, kvalitativa och att de 

svarade an på syftet. 43 artiklar exkluderades relaterat till att de inte svarade an på 

syftet. 25 artiklar lästes i sin helhet och på ett grundligt sätt. Författarna fann då att 19 

artiklar inte svarade an mot syftet. Detta resulterade i 6 artiklar som inkluderades i 

studien. Sekundärsökning på det inkluderade artiklarna gjordes för att hitta mer och 

lämpliga studier om ämnet. Detta resulterade i 8 artiklar som inkluderades relaterat till 

ovan nämnda kriterier. Litteraturstudien grundar sig på 14 vetenskapliga artiklar från 

länder med välutvecklad sjukvård och liknande kultur. 

 

Analys 

Fribergs (2006) modell, användes i analysarbetet av artiklarna. Inledningsvis 

avgränsades antalet artiklar genom att använda inklutions och exklutionskriterer som 

benämns ovan. De artiklar som inkluderades lästes i sin helhet flertalet gånger för att få 

en djupare förståelse och en känsla av vad de handlade om. Författarna läste artiklarna 

på var sitt håll för att få möjlighet att se helheten från två olika perspektiv. Författarna 

fokuserade sedan på publikationernas resultat för att identifiera det som var av värde för 

litteraturstudiens studerande fenomen. Artiklarna sammanställdes i en tabell (bilaga 1) 

enligt Friberg (2006) för att skapa en översikt av innehållet. Resultatet sammanställdes 

av de olika delarna som framkommit. Det fynd som framkom skrevs upp på A4-ark och 

lades ut på ett golv för att skapa nya överskådliga kategorier som användes för att skapa 

en ny helhet enligt Fribergs (2006) analysmodell. Analysen resulterade i tre 

huvudkategorier och åtta subkategorier.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre huvudkategorier och åtta subkategorier (Tabell 1). 

Kategorierna beskriver hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan på 

akutmottagningen. Tala är Guld beskriver hur patienten upplever vikten av 

kommunikation samt behov av att ha en god relation med sjuksköterskan. Att komma i 

andra hand belyser balansen mellan omvårdnaden och den medicinska tekniken. Den 

sista kategorin, I blickfånget, handlar om egenskaper som patienter ser som 

betydelsefulla hos sjuksköterskan, för att patienten ska kunna känna att hon/han är i 

blickfånget. 

 

Tabell 1 

Huvudkategori Subkategori 

Tala är Guld Behovet av kontinuerlig information 

Behovet av en god relation 

Att komma i andra hand Förväntan 

Behovet av anhörig 

Känslan av att bli åsidosatt 

 

I Blickfånget Behovet av engagemang 

Behovet av empati 

Behovet av att bli sedd som en unik individ 

 

Tala är guld 

De områden som urskilts från analysen resulterade i två subkategorier. Behovet av 

kontinuerlig information och Behovet av en god relation. Patienter som inkommer till 

en akutmottagning har ofta plötsligt hamnat i en oväntad kritisk situation. Genom 

kontinuerlig information kan patienter uppleva en större acceptans till väntetider som 

ofta uppstår. Att inte få fortlöpande information kan skapa en känsla av maktlöshet och 

frustration hos patienten som lever i en ovisshet som kan vara svår att hantera. Att 

hamna på en akutmottagning där miljön är stressig och kaotisk ökar patienters behov av 

att upprätthålla värdighet och självkänsla. 

 

Behovet av kontinuerlig information 

Vikten av kontinuerlig information belyses i flertalet av studierna (Byrne & Heyman, 

1997; McCabe, 2003; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003a; Wiman, Wikblad & 

Idwall, 2006). Patienter beskriver att genom kontinuerlig information ökar deras känsla 

av trygghet och acceptansen av långa väntetider ökar. Patienterna upplever dessutom att 

genom fortlöpande information ökar deras förtroende för sjuksköterskan vilket också 

har stor betydelse för patientens tillfredställelse.  

 

Enligt Frank, Asp och Dahlberg (2008), McCabe (2003) och Wiman och Wikblad 

(2003) studier beskriver patienter erfarenheter av att ha svårigheter att få kontakt med 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevdes stressade och 
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upptagna med andra uppgifter än att samtala med patienten. Vissa sjuksköterskor 

upplevdes dessutom mer intresserade av att samtala med kollegor än med patienten 

själv. Detta resulterade i att patienten kände sig marginaliserad och ignorerad. Vidare 

beskriver patienterna i artiklarna att när de inte fick kontinuerlig information om 

behandling eller väntetider ökade frustrationen. Genom bristen på kommunikation 

upplevde patienter också att de inte var delaktiga i sin vård samt att de inte kunde 

påverka vad som skulle ske, vilket ledde till en ökad oro och osäkerhet hos patienten. 

Frank et al. (2008) visade att vissa patienter utvecklade strategier för att få 

uppmärksamhet av sjuksköterskorna. Strategierna kunde innebära att ringa efter 

sjuksköterskan eller att ställa många frågor. Vissa patienter var mer drastiska och 

använde sig av att ropa eller bli arga för att få kontakt med sjuksköterskan. Watt, 

Wertzler och Brennan (2005) skildrar i sin artikel att bristen på information från 

sjuksköterskor på en akutmottagning kan vara en större källa till missnöje än väntan i 

sig. 

 

De flesta patienterna i studierna uppskattade öppen och ärlig kommunikation som 

visade sig i att sjuksköterskan uttryckte sig på ett förståeligt sätt genom att använda ett 

språk som patienten förstod och inte talade i facktermer. Dessutom uppskattade 

patienterna när sjuksköterskan hade en personlig framtoning istället för att generalisera 

och anta vad patienten önskade. När sjuksköterskan inte såg patienten som en unik 

individ och dessutom inte var närvarande i samtalet upplevde patienten att hon blev 

nonchalerad och objektifierad vilket påverkade patientens värdighet negativt.  (McCabe, 

2003; Nyström, Nydén & Petersson, 2003b).  

 

Behovet av en god relation 

Till akutmottagningen söker sig alla typer av människor och det finns olika behov 

eftersom alla skador/sjukdomar har olika karaktär och anses olika i akut mening. 

Patienter med mindre akuta ärenden blir lågprioriterade på akutmottagningen. Detta kan 

exempelvis drabba äldre sökande patienter eftersom deras skada/sjukdom oftast inte är 

relaterade till stora trauman. Dessa patienter upplevde sig mindre intressanta för 

sjuksköterskan. I den stressade och kaotiska miljön som kan råda på en akutmottagning 

förstärks osäkerheten hos mindre akuta patienter. Många patienter uttryckte att de kände 

sig utlämnade och att deras problem inte togs på allvar vilket påverkade självkänslan 

hos patienten. Patienter som väntat länge utan att någon varken talat eller sett dem 

beskrev att de kände sig förolämpade och förödmjukade. Vissa patienter beskrev att 

sjuksköterskan får dem att känna att de sökte akutmottagningen i onödan vilket 

förminskade patienten (Nyström et al, 2003a; Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2005). 

 

Nyström et al. (2003a) beskriver hur patienter som var lågt prioriterade och som inte 

hade förmågan att verbalisera sina önskningar upplevde sig åsidosatta av 

sjuksköterskan. Vidare menar Nyström et al. att de patienter som hade en god verbal 

förmåga och orkade framföra sina behov fick mer uppmärksamhet och bättre 

omvårdnad. Lågprioriterade patienter upplevde att det var svårt att framföra klagomål 

på akutmottagningen och fick istället utlopp för sina känslor och behov hos anhöriga. 

Patienterna uttryckte att de ville vara duktiga. Nyström et al. (2003a+b) beskriver att 

många patienter uttryckte missnöje av att inte bli sedda men att det sällan framfördes 

kritik direkt på akutmottagningen. Patienterna beskrev att det fanns ambition att 
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bibehålla en god relation med sjuksköterskan. De uttryckte att duktiga patienter och 

patienter som inte klagade utan istället uttryckte tacksamhet till sjuksköterskan, fick 

bättre omvårdnad. I Nyström et al. (2003b) berättar patienterna att de istället för att 

konfrontera sjuksköterskan gav patienterna politikerna skulden, som inte satsade 

tillräckligt på sjukvården. 

 

 

 

Att komma i andra hand 

I studierna identifierades tre områden som enligt patienterna påverkade deras tid på 

akutmottagningen. Förväntan, Behovet av anhörig och Känslan av att bli åsidosatt. Att 

plötsligt och oväntat hamna i en akut situation påverkar patienten på olika sätt.  

Förväntningar som patienter bär med sig sätts i relation till verkligheten vilket inte alltid 

stämmer överens. I känslan av ovisshet i väntan på akutmottagningen kan anhöriga 

skapa en form av trygghet för den vårdsökande vilket dagens vård inte har förmåga att 

skapa. 

 

Förväntan 

Patienter som inkommer till en akutmottagning har förväntningar. Patienter beskriver att 

de har förväntningar på sjuksköterskan och förväntningar på omvårdnad. Detta ges 

uttryck i att patienten förväntar sig att få information, att bli sedd som en unik individ, 

att sjuksköterskan lyssnar till patientens behov och att sjuksköterskan inger trygghet 

(Nyström et al., 2003a; Nyström et al., 2003b; Watt et al., 2005). Elmqvist, Fridlund 

och Ekebergh (2011) beskriver att det finns olika förväntningar på omvårdnad hos 

sjuksköterskor och patienter. I studien framkom att patienter inte känner till 

prioriteringssystemet eller hur en akutmottagning är uppbyggd kring väntetider och 

behandlingar. Patienterna i artikeln beskriver att de exempelvis vet att det är långa 

väntetider, de menar att de vet att de får vänta men att det uppstår en konflikt i att man 

inte vet hur länge man ska vänta. Patienterna menar att mötet med sjuksköterskan sker 

utan tydliga regler och direktiv vilket resulterar i en osäkerhet hos patienten. I frånvaro 

av fungerande kommunikation i mötet, där patient och sjuksköterska inte förstår 

varandra, förvärras situationen för patienten som blir lidande.  

Behovet av anhörig 

Frank et al. (2008), Nyström et al. (2003a), Nyström et al. (2003b) och Wellstood, 

Wilson och Eyles (2005) publikationer visar att många patienter upplever vikten av att 

ha med sig en anhörig. Dels för att fungera som den kommunicerande länken mellan 

sjuksköterska och patient men också för att sköta omvårdnaden om patienten. I dessa 

studier beskriver patienter att deras erfarenheter av att ha blivit lämnade ensamma på ett 

rum utan att veta vad som händer gör att de har ett stort behov av att ha anhöriga med 

sig. När de känner sig osäkra och utlämnade kan anhöriga hjälpa dem med att 

exempelvis lokalisera sig och fråga sjuksköterskan om hjälp eller hämta mat när 

väntetider blir långa. I studierna redogör patienterna för ett ökat behov av att ha med 

anhöriga när sjuksköterskan upplevs som stressad och upptagen med andra tekniska 

uppgifter. Vid icke akuta tillstånd blir väntan ofta längre och särskilt då beskriver 

patienter ett ökat behov av att ha anhöriga med sig.  
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Känslan av att bli åsidosatt 

Sjuksköterskor på en akutmottagning uppfattas av patienter som kompetenta och 

kunniga på sitt tekniska område samt dessutom högutbildade och kvalificerade för vad 

de gör. Patienter upplever att intresset för omvårdnad kommer i andra hand (Frank et 

al., 2008; Nyström et al., 2003a; Watt et al., 2005; Wiman et al., 2006). Wiman och 

Wikblads (2003) forskning visar att sjuksköterskor på en akutmottagning inte är 

känslomässigt engagerade i patienterna, detta resulterade i att patienterna kände sig 

försummade. Patienterna upplevde att sjuksköterskor är mer fokuserade på och 

intresserade av vad som händer runt omkring patienten. Patienterna beskriver att den 

kommunikation som sker mellan sjuksköterska och patient ofta är mekanisk och utan 

värme. När sjuksköterskan arbetar mekaniskt och är upptagen med de medicinska på 

avdelningen upplever patienten att sjuksköterskan inte har förmågan till varken verbal 

eller icke verbal kommunikation. Hon upplevs endast fokuserad på uppgiften. 

Patienterna beskriver att de uppfattar sjuksköterskan som kall och ointresserad vilket 

resulterar i att patienten upplever sig själv som ett objekt snarare än som en unik 

individ. 

 

McCabe (2003) visar på problemet med att sjuksköterskorna prioriterar andra uppgifter 

än omsorgen om patienten. Patienterna i studien beskriver att de upplever att 

sjuksköterskan antar i förväg hur de känner och tänker. När patienterna inte fick 

beskriva hur de kände och när de upplevde att sjuksköterskan förutsatte att hon visste 

hur patienten kände, försvann dennes möjlighet att dela med sig av sin livsvärld. 

Patienterna menade att om det inte fanns äkthet, värme och empati fanns det heller 

ingen närvaro och en vårdrelation var omöjlig att upprätta. Genom att sjuksköterskan 

bekräftade patienten, såg denne och visade ett emotionellt stöd, upplevde de att 

sjuksköterskan övervakade deras fysiska, psykiska och emotionella tillstånd. Patienterna 

uttryckte hur viktigt det var att bli sedd som en unik individ i mötet. De beskrev också 

att de kände sig lugnare när sjuksköterskan använde sig av en personlig framtoning 

istället för att generalisera och anta vad patienten önskade. 

 

I Frank et al. (2008) studie menar författarna att det är sjuksköterskans ansvar att i mötet 

etablera kontakten med patienten. Patienten upplever sig utlämnad till sjuksköterskans 

goda vilja att ge tid och se patienten som en unik individ. Patienter beskriver tillfällen 

när sjuksköterskan berättar att de är underbemannade och har tidsbrist. Detta resulterade 

i att patienten inte vågade störa sjuksköterskan med sina behov. Upplevs sjuksköterskan 

upptagen och mer fokuserad på diagnosen än patienten som individ upplever sig 

patienten åsidosatt. 

 

I blickfånget  

Tre subkategorier framträdde ur analysen, Behovet av engagemang, Behovet av empati 

och Behovet av att bli sedd som en unik individ. I den sårbarhet en patient kan uppleva 

när hon har blivit drabbad av sjukdom/skada framträder vikten av att få bli sedd som en 

unik individ. Att i mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen få bli bemött med 

empati och engagemang kan leda till en ökad möjlighet för patienten att uppleva 

trygghet och ökat välbefinnande.   
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Behovet av engagemang 

Patientens upplevelse av sjuksköterskan som engagerad beskrivs i flera artiklar. 

Engagemanget visade sig genom att patienterna upplevde att sjuksköterskan var genuint 

intresserad av henne och verkligen brydde sig om henne (McCabe, 2003; Nyström et 

al., 2003a; Wiman & Wikblad, 2003; Wiman et al., 2006). Genom att sjuksköterskan 

gav patienterna tid och utrymme att samtala om det som patienterna upplevde som 

angeläget, upplevde de att sjuksköterskan var engagerad (McCabe, 2003). Patienterna 

upplevde även sjuksköterskan som engagerad när hon satte sig ner i samma höjd som 

patienten för att samtala (Wiman & Wikblad, 2003). Patienterna beskriver att under 

sjuksköterskans övervakande av patientens fysiska tillstånd fanns det även utrymme för 

patienterna att uttrycka sitt behov av att samtala om det psykiska och emotionella 

tillståndet. Detta förstärks genom att det var samma sjuksköterska som genomförde 

kontrollerna och var närvarande under hela vårdtillfället. Det kontinuerliga 

engagemanget upplevdes som positivt av patienterna, då det skapade en helhet i vården. 

Sjuksköterskan som var engagerad i samtalet med patienten både genom att lyssna och 

respondera gav patienterna ett ökat välbefinnande. I mötet med patienten visade 

sjuksköterskan sitt engagemang genom att intressera sig för hela patienten, att till 

exempel fråga patienten om anhöriga blivit kontaktade efter att patienten kommit in till 

akutmottagningen. Engagemang kunde även innebära att se till patientens behov av mat 

eller följa patienten till toaletten. Detta beskrivs i studierna som patientcentrerad vård 

(Wiman & Wikblad, 2003; Wiman et al., 2006). En engagerad kommunikation och 

omvårdnad kan leda till en utveckling av en positiv relation mellan sjuksköterskan och 

patienten på akutmottagningen enligt artiklarna (McCabe, 2003; Nyström et al., 2003a; 

Wiman & Wikblad, 2003; Wiman et al., 2006). 

 

Brist på engagemang beskriver patienterna genom att de till exempel inte fick 

information om varken skadan/sjukdomen eller vad som skulle hända. Det visade sig 

även genom att sjuksköterskorna upplevdes vara mer upptagna med andra medicinska 

och praktiska uppgifter än omvårdnaden om patienterna (McCabe, 2003; Nyström et al., 

2003a; Wiman et al., 2006).  I de situationer där undersökningen visade att patienten 

inte var drabbad av livshotande skada/sjukdom upplevde patienterna att de blev 

lämnade ensamma med sina frågor. Detta ledde till känslor av att vara oviktig och 

åsidosatt hos patienten (Wiman et al., 2006). Studierna visade även att patienterna 

upplevde sig ignorerade när sjuksköterskorna var upptagna med att prata med varandra. 

När patienterna inte fick information samt att sjuksköterskan inte visade något 

engagemang eller empati upplevde patienten besvikelse och frustration. Frustrationen 

växte och ledde i vissa fall till att patienten blev arg (McCabe, 2003; Nyström et al., 

2003b; Wiman et al., 2006). 

 

Behovet av empati 

Patienterna i studierna av McCabe (2003), Wiman och Wikblad (2003) och Wiman et 

al. (2006)  belyser vikten av att möta en sjuksköterska med empati. Begreppet empati 

beskrevs ofta med ordet sympatisk. Detta kunde innebära att patienterna upplevde att 

sjuksköterskan förstod dem och deras situation och de upplevde då att deras känslor var 

berättigade. Patienterna berättar att en sympatisk sjuksköterska lindrade deras oro och 

osäkerhet samt gav dem en känsla av tröst. Vid akuta situationer eller vid jobbiga 

besked visade sjuksköterskan på empati när hon stannade kvar, inte tittade på klockan 
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eller verkade stressad. Detta resulterade i att patienterna kände sig lugnade av 

sjuksköterskans närvaro. Empatiskt engagemang visade sjuksköterskan när hon var 

genuint berörd och engagerad i patienten. Engagemang och empati upplevs av patienten 

när sjuksköterskan uppmuntrade patienten att bli mer delaktig i sin vård och behandling 

samt när sjuksköterskan kontaktade anhöriga och gjorde dem delaktiga. Detta 

förhållningssätt beskrev patienterna som professionellt. 

 

Brist på empati ledde till att patienterna kände sig ignorerade och åsidosatta.  När 

sjuksköterskorna uppträdde mekaniskt och affärsmässigt uppfattade patienterna dem 

som kalla och osympatiska. Patienterna upplevde att vissa sjuksköterskor inte var 

vänliga, utan opersonliga och utan empati. Detta kunde visa sig genom att patienterna 

inte fick svar på sina frågor om sin skada/sjukdom eller blev lugnade i sin oro. Detta 

ledde till att patienterna upplevde ett ökat lidande och kände sig som offer (McCabe, 

2003; Wiman & Wikblad, 2003; Wiman et al., 2006). Patienterna berättar i Sørlie et al. 

(2005) artikel att de upplevde sig sårbara i situationen på akutmottagningen. Detta på 

grund av oro för orsaken till deras skada/sjukdom och dess konsekvenser. Möttes de av 

en sjuksköterska som inte visade empati ledde det till osäkerhet. Patienterna beskriver 

även att avsaknaden av empati hos sjuksköterskan ledde till att de kände besvikelse och 

frustration.  

 

Behovet av att bli sedd som en unik individ 

Flertalet patienter i studierna uttrycker behovet av att bli sedd som en unik individ 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008; Frank et al., 2008; McCabe, 2003; Nyström, 

2002; Nyström et al., 2003b). I mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen 

upplevde patienterna att de blev lugnade av att sjuksköterskan använde en personlig 

framtoning i samtalet (McCabe, 2003; Nyström et al., 2003b). När sjuksköterskan 

lyssnade till patienternas behov och oro upplevde patienterna att de blev sedda som 

unika individer. Patienterna beskriver att när sjuksköterskan var närvarande i mötet 

upplevde de trygghet och kände sig bekräftade. Patienterna upplevde att vid de tillfällen 

som sjuksköterskan stannade kvar i rummet efter undersökning eller behandling fick de 

möjlighet att samtala med sjuksköterskan på ett djupare plan. Sjuksköterskan visade då 

engagemang för hela patienten, genom att lyssna och fråga samt även bjuda in anhöriga 

i samtalet (McCabe, 2003; Wiman & Wikblad, 2003).  När sjuksköterskan använde sig 

av humor upplevde patienten att sjuksköterskan blev mer personlig vilket ökade 

patientens förtroende för sjuksköterskan (McCabe, 2003; Wiman et al., 2006). 

 

Forskningen visar att patienter ibland upplever att de blir objektifierade i mötet med 

sjuksköterskan på akutmottagningen. Detta kunde visa sig genom att sjuksköterskan inte 

tilltalade dem med namn. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna såg dem som en 

diagnos och inte en unik individ. Patienten kände sig objektifierad när sjuksköterskan 

var mer upptagen med undersökningar och provtagningar (Frank et al., 2008; Wiman & 

Wikblad, 2003; Wiman et al., 2006). Patienterna upplevde att det endast var den fysiska 

kroppen som tillvaratogs i omvårdnaden. De kunde då uttrycka osäkerhet om deras 

tankar och känslor uppmärksammades samt om de hade möjlighet att påverka sin egen 

vård. Detta ledde till att patienten kände sig åsidosatt och inte delaktig. Fokuseringen på 

den fysiska kroppen ledde även till tvetydiga signaler från sjuksköterskan till patienten, 

både att uppleva sig intressant och ointressant på samma gång (Elmqvist et al., 2011). 
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Patienterna beskriver även viss vård som fragmenterad. Fragmenterad vård beskrevs 

som att olika sjuksköterskor hade olika uppgifter. Detta ledde till att patienterna 

upplevde att det inte var någon helhet och att de inte visste till vilken sjuksköterska de 

skulle vända sig till med sina frågor (Nyström, 2002). Vid de tillfällen då patienten inte 

hade en livshotande skada/sjukdom upplevde patienten att hon blev övergiven. 

Patienterna beskrev det som att bli lämnad och frihetsberövad i ett tidlöst 

ingenmansland (Elmqvist et al., 2011).   

 

Patienterna uttrycker ett behov av att få vara i ett begripligt sammanhang där 

sjuksköterskan är närvarande, informerar och gör patienterna delaktiga i omvårdnaden 

så att patienten kan återvinna kontrollen.  Patienterna uttrycker i studierna att de önskar 

en självklar plats i omvårdnaden. Det innebär att patienten själv är expert på sin egen 

omvårdnadssituation och behov. Patienten anser att hon vill bli behandlad respektfullt 

och som en unik individ.  Patienten önskar att bli bekräftad och inte bara sedd som en 

diagnos utan som en helhet. Författarna menar att detta skulle leda till att patient och 

anhöriga kan få möjlighet att uppleva ett ökat välbefinnande (Bolster & Manias, 2009; 

Elmqvist et al., 2011; Frank et al., 2008; Wiman et al., 2006). 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fribergs (2006) modell Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning har använts. Friberg menar att kvalitativa studier ökar förståelsen 

och beskriver de berördas upplevelser. Artiklarna som är inkluderade i studien är av 

kvalitativ karaktär och svarar an på syftet att belysa patientens upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan på akutmottagningen. Kvantitativa artiklar exkluderades eftersom denna 

litteraturstudie utgår från patientens upplevelse. Utfallet av artikelsökningen kan vara 

påverkat av valet av sökord och antalet sökord, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet.  

De artiklar som använts ansågs väsentliga och rika på innehåll och 14 artiklar ansågs 

tillräckligt för att utföra litteraturstudien. Publikationerna är alla skrivna på engelska och 

kommer från länder med liknande kulturell och social bakgrund. Detta kan medföra att 

resultatet inte är applicerbart på länder med en annan social välfärd. Vidare har 

författarna på egen hand bearbetat det engelska materialet vilket kan ha resulterat i att 

nyanser av språket gått förlorat. Författarna har även tagit hänsyn till den förförståelse 

som finns för området. Flertalet av artiklarna beskrev liknande upplevelser hos patienten 

i mötet med sjuksköterskan vilket kan öka trovärdigheten i litteraturstudien. Det fanns 

tydliga likheter i resultaten på valda artiklar vilket underlättade analysen i att ta fram 

huvudkategorier och subkategorier. Det var svårt och besvärligt att abstrahera 

huvudkategorierna, för att de skulle bli så precist som möjligt. Önskvärt skulle vara att 

göra en diskursanalys för att kunna jämföra och analysera olika diskurser som påverkar 

vården. Genom att beskriva samma människa men i olika kontext påverkar hur vi 

exempelvis bemöter dem (Dahlborg Lyckhage, 2006). På kandidatnivå ansågs detta 

orealistiskt i relation till den tid som är avsatt.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienten upplever sjuksköterskan på akutmottagningen stressad och 

mer upptagen med medicinska och tekniska uppgifter än omvårdnad. Patienter som 

söker till akutmottagningen har oväntat hamnat i en akut situation där smärta och oro är 

framträdande känslor. Dessa känslor förstärks av att miljön på en akutmottagning ofta 

upplevs som stressig. I en sådan akut situation behöver patienten vård och omsorg. 

Forskning visar att det är av stor vikt för patienten att i mötet med sjuksköterskan på 

akutmottagningen bli lugnad och uppleva trygghet. Trots detta visar resultatet av 

litteraturstudien att patienten upplever känslor av att bli åsidosatt och det kan resultera i 

att patienten inte upplever trygghet. Vidare visar resultatet att patienterna upplever brist 

på engagemang hos sjuksköterskan. Utifrån resultatet har författarna valt att lyfta fram 

tre områden för diskussion. Dessa är Känslan av att bli åsidosatt, Behovet av 

engagemang och Behovet av en god relation.  

 

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor uppskattas för sin professionalitet och sitt 

medicinska kunnande men upplevs även som stressade. Patienten har stor respekt för 

sjuksköterskornas kompetens och utbildning men de upplever att sjuksköterskorna är 

mer intresserade av de tekniska uppgifterna än av omvårdnaden av patienten. Speciellt 

utsatta patientgrupper är de som söker för icke akut skada/sjukdom, många av dessa 

patienter är äldre. Patienterna lågprioriteras och får därmed mindre uppmärksamhet. 

Patienterna beskriver att de inte vill störa sjuksköterskan när hon upplevs som upptagen 

och stressad. Detta gör att patienten upplever att hon blir åsidosatt.  

 

I ljuset av detta bör den äldre patientens situation på akutmottagningen 

uppmärksammas. Med tanke på att människan blir allt äldre, vilket leder till att andelen 

äldre som söker till akutmottagningen kommer att öka i framtiden. I en studie av 

Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) har antalet äldre som 

söker till akutmottagningen ökat. Detta kan bero på att fler människor uppnår en ålder 

av 80 år och däröver. En äldre människa som söker till akutmottagningen är ofta 

multisjuk och/eller har råkat ut för ett trauma. Vilket kan göra den äldre människan 

orolig och förvirrad. Miljön på en akutmottagning är ofta stressad och kan upplevas som 

rörig. Detta kan leda till att den äldre människan som kanske redan är orolig förstärks i 

sin oro och förvirring. 

 

Enligt forskning har den äldre människan en reducerad förmåga att anpassa sig till ny 

miljö. Detta kan påverka kroppen samt det centrala nervsystemet vilket kan leda till en 

negativ påverkan på fysiska, psykiska och sociala funktioner (Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006). Genom att vara närvarande och finnas till hands samt att ge 

kontinuerlig information lugnar den äldre patienten. Genom att ta tid och sitta ner hos 

patienten visar sjuksköterskan engagemang och empati. Resultatet av litteraturstudien 

visar att dessa egenskaper hos sjuksköterskan uppskattas och önskas av patienterna. 

Författarna anser även att omhändertagandet av äldre bör genomsyras av ett helhetstänk 

där både fysiska, psykiska och existentiella dimensioner tas tillvara.  

 

För att finna en orsak till problemet att patienten upplever sig åsidosatt kan det vara av 

vikt att belysa hur sjuksköterskan upplever sin situation på akutmottagningen. I en 

studie av Byrne och Heyman (1997) beskrivs att de sjuksköterskor som söker arbete på 
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akutmottagningen är mer intresserade av vård vid stora trauman än mindre akuta 

patienter, däribland äldre multisjuka. Sjuksköterskorna uttrycker även att det är svårt att 

se till helheten och att vårda på individnivå. De upplever att de är överbelastade med 

arbete. Detta leder till att omvårdnaden blir lidande eftersom tiden inte räcker till. Vissa 

sjuksköterskor berättar att de utvecklade en ”titt in” strategi, som innebar att snabbt 

övervaka patientens fysiska behov. Patientens upplevde sig inte bortglömd när 

sjuksköterskorna tillämpade denna strategi. Däremot tillfredsställs inte patientens 

djupare behov såsom oro och ångest. Hur sjuksköterskan ser på omvårdnad belyser även 

Nyström (2002). Vidare beskriver Nyström att sjuksköterskorna endast ser den 

praktiska betydelsen av omvårdnad. Ingen av sjuksköterskorna lyfte fram förståelse för 

patientens djupare behov. Författarna anser att en uppgiftscentrerad sjuksköterska som 

är stressad av uppgifterna kan exempelvis ha svårt att hinna med omvårdnaden om den 

äldre. Detta kan leda till att patienten upplever mer oro och förvirring samt leder till att 

patienten får ett ökat lidande. Författarna anser att för att det ska ske en förändring i 

akutsjukvården bör det anställas fler sjuksköterskor med intresse för omvårdnad.  

 

Resultatet visar att engagemang är en viktig egenskap som patienter ofta efterfrågar hos 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Detta utmynnade i subkategorin Behovet av 

engagemang där patienter beskriver upplevelsen av genuint intresserade sjuksköterskor. 

Studien visar att det förekommer brist på engagemang hos sjuksköterskor vilket visar 

sig i att sjuksköterskorna är mer upptagna och intresserade av det tekniska och 

medicinska uppgifterna. Författarna anser att det är av vikt att sjuksköterskor på 

akutmottagningen visar sitt engagemang tydligt. Genom att använda både verbal och 

icke verbal kommunikation kan sjuksköterskor bekräfta och visa patienten att hon är 

betydelsefull. Detta styrks av McCabe (2003), Nyström et al. (2003a) och Wiman et al. 

(2006) vilka belyser att patienterna upplevde sig ignorerade när sjuksköterskorna 

ägnade sig åt annat än patienten. Patienten kan uppleva sig sedd, accepterad och som en 

unik individ genom att sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten. Ett 

engagerat förhållningssätt från sjuksköterskan kan leda till att patienter upplever 

trygghet vilket leder till ökat välbefinnande i en jobbig situation. Detta styrks av Attree 

(2001) som beskriver att när sjuksköterskan visar engagemang upplever patienterna en 

känsla av tillit och trygghet.  

 

Att lyfta fram Behovet av en god relation känns värdefullt eftersom resultatet tyder på 

att det är avgörande för att patienten ska få en upplevelse av god omvårdnad. Resultatet 

visar att patienter inte framför klagomål till sjuksköterskan eftersom de inte vill riskera 

att påverka relationen negativt. Studier har belyst möjligheten att tillämpa benämningen 

kund istället för patient inom akutmottagningens kontext (Andersson, Eriksson & von 

Trampe, 2008; Holgersson, Mörkeberg & Danielsson, 2011). Författarna anser att 

genom att se patienten ur ett kundperspektiv kan ge en ny vinkel för omvårdnad. Kan 

detta resultera i att patienten upplever en större tillfredsställelse i relationen som sker i 

mötet med sjuksköterskan på en akutmottagning? Utifrån detta har författarna valt att 

lyfta ämnet för diskussion. 

 

Författarna är nyfikna på om man kan byta kontext från en akutmottagning till en affär. 

Patienten ses som kund och sjuksköterskan som den som förmedlar en tjänst eller säljer 

en vara. Kan detta leda till att sjuksköterskan kan förmedla omvårdnad på ett sätt som 

ger patienten större tillfredsställelse? I studien visade Nyström et al. (2003a) att 
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sjuksköterskan säger till patienten att de är underbemannade och stressade, vilket 

resulterade i att patienten inte ville störa sjuksköterskan. Detta ledde till att patienten 

kände sig ignorerad och otillfredsställd. Enligt författarnas erfarenheter är det ovanligt 

att en försäljare berättar sådant för kunden. Försäljaren vill göra kunden nöjd och 

begreppet ”kunden har alltid rätt” påvisar just detta. Genom att lägga all fokus på 

kunden/patienten kan försäljaren/sjuksköterskan lägga sin egen situation åt sidan för att 

kunden/patientens behov och önskan ska få möjlighet att tillgodoses. Detta menar 

skribenterna skulle resultera i att patienten kan uppleva sjuksköterskan som mer 

närvarande och engagerad samt ge patienten större tillfredsställelse.  

 

I en studie av Kiffin-Pettersen, Murphy och Soutar (2012) har de identifierat händelser 

under en kundinteraktion som framkallar positiva känslor. Studien visar att positiva 

känslor hos försäljaren eller hos kunden påverkade känslan hos den andra. När 

försäljaren och kunden interagerar med varandra i mötet kan det resultera i positiva 

känslor som smittar av sig till den andre. Studien visade även att positiva känslor leder 

till ökad hälsa samt att positiva känslor hos anställda gör kunden tillfredsställd och ger 

servicekvalité. Interaktionen mellan kund och försäljare beskrivs som ett möte där 

försäljaren ger kunden uppmärksamhet och lyssnar samt ställer följdfrågor. Kunden får 

beskriva sina problem och försäljaren får möjlighet att lösa kundens problem. Detta 

leder till att kunden blir nöjd och ger försäljaren en positiv respons som i sin tur leder 

till att försäljaren upplever sig tillfredställd och får positiva känslor.  

 

På en akutmottagning är kontexten annorlunda jämfört med en affär. Trots det anser 

författarna att det kan vara av värde att se patienten ur ett kundperspektiv. Detta kan 

resultera i ett positivt engagemang i relationen från båda parter. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv kan detta vara att veta vem man som sjuksköterska är där för, varför man 

som sjuksköterska är där samt för vems skull man är där. Detta leder till att perspektivet 

från min egen roll som sjuksköterska och mina uppgifter ändras till patientens 

perspektiv och dennes upplevelse. Författarna anser att genom att ta lärdom av 

kundperspektivet få patienten att beskriva sina problem utifrån sin livsvärld. Detta kan 

leda till ökat välbefinnande och hälsa hos såväl sjuksköterska som patient.  

.  

 

SLUTSATSER 

Litteraturstudien har belyst patienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan på en 

akutmottagning. Kommunikationens betydelse i mötet är ett omfattande ämne och det 

finns mycket som kan förbättras. Genom att personalen blir uppmärksam och medveten 

om problemen som uppstår vid bristande kommunikation kan vården förbättras. 

Författarna anser att diskussioner i ämnet ska föras på arbetsplatsen för att belysa vikten 

av att ett bra möte ger en bra vårdrelation. Genom en bra vårdrelation kan 

sjuksköterskan få en helhetsbild av patienten och härigenom ge god omvårdnad. Ökad 

kunskap och förståelse om vikten av god omvårdnad kan få sjuksköterskan på 

akutmottagningen att möta patienten med ett holistiskt perspektiv. På så sätt kan 

patienterna uppleva sig sedda och bekräftade. Författarna anser att det finns behov av 

mångfald bland sjuksköterskorna på akutmottagningen för att möta människor med 

olika förutsättningar. Mångfalden kan innebära att sjuksköterskorna har olika ålder, kön, 

bakgrund, kultur och kompetens. Författarna menar att sjukvården kan möta patienterna 
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med hög teknisk och medicinsk kompetens i kombination med kunskap om vikten av att 

se den individuella unika patienten. Vidare visar resultatet att det inte krävs mycket tid 

av sjuksköterskorna för att patienter på akutmottagningen ska känna sig trygga och 

lugna. Patienter beskriver engagemang, empati och äkthet som viktiga egenskaper. 

Skribenterna anser att det finns enkla strategier att använda för att få patienten att känna 

tillfredställelse. Exempelvis kan sjuksköterskor arbeta med kroppsspråket genom att 

höja blicken, lägga en hand på axeln eller bara bekräfta patienten genom en nick. 

Författarna anser även att det finns mycket att lära från andra branscher som arbetar 

med kunder och ser varje möte som en potentiell affär. Branscherna befinner sig i olika 

kontexter men hur vi förhåller oss i mötet för att nå ömsesidig respekt verkar snarlik. 

Genom att resultatet visar att patienter på en akutmottagning känner sig åsidosatta är det 

av värde att uppmärksamma en fortsatt utveckling av omvårdnaden.  

 

Vår förhoppning är att vår studie ska komma verksamheten till känna och delar av 

resultatet skall komma till användning i det viktiga mötet med patienten på 

akutmottagningen.  

 

.  

Kliniska implikationer 

Följande rekommendationer och förbättringsarbeten anser vi skulle kunna göra skillnad 

i den kliniska verksamheten. 

 

 Föreläsningar om patientcentrerad omvårdnad  

 Visa på vikten av mångfald vid anställning  

 Ge tid till personlig reflektion för sjuksköterskor under arbetspass 
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BILAGA 1 
Översikt av analyserad litteratur 

 
 Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: Nurse-

patient 

communication: 

an exploration of 

patients´experien

ces 

 

Författare: 
McCabe, C. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing  

 

Årtal: 2003  

Patientens 

upplevelse av 

hur 

sjuksköterskan 

kommunicerar.  

En kvalitativ 

studie med 

hermeneutisk/fen

omenologisk 

ansats. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval användes. 

Urvalet bestod av 

tre män och fem 

kvinnor som varit 

inneliggande i 

minst fyra dagar. 

Fyra teman 

framkom 

Kommunikationsbr

ist, Deltagande, 

Empati och 

Vänliga 

sjuksköterskor.  

Titel: Caring and 

uncaring 

encounters in 

nursing in an 

emergency 

department  

 

Författare: 
Wiman, E. & 

Wikblad, K. 

 

Tidskrift:  
Issues in Clinical 

Nursing 

  

Årtal: 2003 

Belysa det 

omsorgsfulla 

och icke 

omsorgsfulla 

mötet mellan 

patienter och 

sjuksköterskor 

på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

narrativ ansats.  

Slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av 5 

patienter som sökt 

vård på 

akutmottagningen. 

Sjuksköterskan 

hade brist på både 

verbal och icke 

verbal 

kommunikation.  

Titel: On a 

hidden game 

board: the 

patient’s first 

encounter with 

emergency care 

at the emergency 

department 

 

Författare: 

Beskriva och 

förstå 

patientens möte 

med 

akutsjukvården 

på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

livsvärldsperspekt

iv. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval av patienter 

som sökt vård på 

akutmottagningen 

av varierande skäl.  

Kategorier som 

framkom: vaga 

regler och 

motstridiga 

förväntningar på 

mötet, möte med 

den biologiska 

kroppen, artighets 

möten, tidlöst och 

isolerat möte, 
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Elmqvist, C.,  

Fridlund, B & 

Ekebergh, M. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical nursing 

 

Årtal: 2011  

sträva efter en 

mening i mötet. 

 

Titel: Inadequate 

nursing care in 

an emergency 

care unit in 

Sweden: Lack of 

a holistic 

Perspective 

 

Författare: 
Nyström, M.  

 

Tidskrift: 

Journal of 

Holistic Journal 

 

Årtal: 2002  

Att analysera 

hinder för 

adekvat 

omvårdnad på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

fallstudie. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av åtta 

sjuksköterskor och 

en undersköterska. 

Studien visade på 

en brist i det 

holistiska 

perspektivet. Samt 

en högre värdering 

av medicinska 

uppgifter än av 

omvårdnad.  

Titel:  Patient 

participation in 

emergency care- a 

phen 

omenographic 

study based on 

patient’s lived 

experience 

 

Författare: 
Frank, C., Asp, 

M., & Dahlberg, 

K. 

 

Tidskrift: 
International 

Emergency 

Nursing 

 

Årtal: 2008  

Beskriva 

patienters olika 

uppfattningar 

om sin 

delaktighet i 

vården på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

livsvärldsperspekti

v. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av nio 

patienter som 

nyligen hade 

vårdats på en 

akutmottagning. 

Utvalda för 

maximal variation 

gällande kön, ålder 

samt 

skador/sjukdomar. 

Tre kategorier 

framkom: att bli 

bekräftad, kämpar 

för att få vara 

engagerade, att få 

eget utrymme. 
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Titel: Non-caring 

encounters at an 

emergency care 

unit- a life-world 

hermeneutic 

analysis of an 

efficiency-driven 

organization. 

 

Författare:  
Nyström, M.,  

Dahlberg, K., & 

Carlsson, G. 

  

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Årtal: 2003a 

Att analysera 

och beskriva ett 

icke-vårdande 

möte på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

hermeneutisk 

ansats.  

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av nio 

patienter samt nio 

sjuksköterskor. 

Fem teman 

framkom: möte 

mellan 

sjuksköterska och 

patient 

karakteriseras av 

fragment, mötet 

underordnas vikten 

av fasta scheman 

och praktiska 

göromål, mötet är 

dominerat av 

sjuksköterskan 

önskan av ”goda” 

patienter, kvalitén 

på mötet beror på 

vilka sjuksköterskor 

som jobbar, 

grunden för mötet 

är patientens önskan 

att lita på 

sjuksköterskans 

kompetens. 

Titel: Trauma 

patient’s 

encounter with 

the team in the 

emergency 

department- A 

qualitative study 

 

Författare: 
Wiman, E., 

Wikblad, K., 

Idwall, I. 

 

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Årtal: 2006  

Att utforska 

trauma 

patienters 

uppfattningar 

om mötet med 

trauma teamet. 

En kvalitativ 

studie med 

induktiv ansats.  

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av 23 

patienter från två 

olika sjukhus som 

nyligen sökt vård 

på 

akutmottagningen. 

Tre 

huvudkategorier 

framkom: det 

tekniska 

bemötandet, det 

närvarande 

bemötandet, det 

oengagerade 

bemötandet.  

Titel: Satisfied 

patients are also 

vulnerable 

patients- 

narratives from an 

acute care ward 

Att belysa 

upplevelsen av 

att vara patient 

på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av tio 

patienter.  

Studien visar en 

nära förbindelse 

mellan nöjda 

patienter och 

sårbarhet.  
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Författare: Sölie, 

V., Torjuul, K., 

Ross, A., & 

Kihlgren, M 

 

Tidskrift: Journal 

of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2005  

Titel: “Unless 

you went in with 

your head under 

your arm”: Patient 

perceptions of 

emergency room 

visits 

 

Författare:   
Wellstood, K., 

Wilson, K., & 

Eyles, J. 

 

Tidskrift: Social 

Science of  

Medicine 

 

Årtal: 2005 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

deras senaste 

besök på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av fyrtioen 

patienter på två 

olika 

akutmottagningar.  

Resultatet visar att 

patienterna 

upplever sina 

erfarenheter av 

mötet på en 

akutmottagning 

som negativa.  

Titel: More than 

medical 

treatment: the 

patient’s first 

encounter with 

prehospital 

emergency care 

 

Författare: 
Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

 

Tidskrift: 
Intrenational 

Emergency 

Nursing 

 

Årtal: 2008 

Att beskriva och 

förstå patientens 

upplevelse av 

mötet med akut 

teamet. 

En kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

ansats. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av arton 

patienter som varit 

utsatta för ett 

trauma. 

Vikten av att 

patienten får behålla 

sin identitet genom 

kommunikation och 

att bekräftas i mötet 

trots allvarligt 

trauma.  
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Titel: 
Understanding 

nurses’ 

communication 

with patients in 

accident & 

emergency 

departments using 

a symbolic 

interactionist 

perspective 

 

Författare: 
Byrne, G., & 

Heyman, R. 

 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1997 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

sitt arbete samt 

hur det påverkar 

deras arbete. Att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar 

patienters oro. 

En kvalitativ 

studie. Ansats 

grundad på 

gounded theory. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av tjugoen 

sjuksköterskor 

samt patienter på 

två olika 

akutmottagningar. 

Tre kategorier 

framkom: definiera 

akutmottagning 

sjuksköterskans 

roll, 

sjuksköterskans 

prioriteringar och 

patienters oro, hålla 

akutmottagningen 

igång. 

Titel: Person-

centred 

interactions 

between nurses 

and patients 

during medication 

activities in an 

acute hospital 

setting: 

Qualitative 

observation and 

interview study 

 

Författare: 
Bolster, D., 

Manias, E. 

 

Tidskrift: 
International 

Journal of Nusing 

Studies 

 

Årtal: 2009  

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

och patienter 

interagerar med 

varandra i en 

akut vårdmiljö. 

En kvalitativ 

studie. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av elva 

sjuksköterskor i 

varierande ålder 

och 

arbetserfarenhet 

deltog samt sexton 

patienter med 

varierande 

sjukdomstillstånd.  

Tre teman 

framkom: att ge 

person-centrerad 

omvårdnad, 

patienters 

deltagande, och 

kontextuella hinder 

för att ge person-

centrerad vård 
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Titel: Being a 

non-urgent patient 

in an emergency 

care unit- a strive 

to maintain 

personal integrity 

 

Författare: 
Nyström, M., 

Nydén, K., & 

Petersson, M. 

 

Tidskrift: 
Accident and 

Emergency 

Nursing 

 

Årtal: 2003b  

Att analysera 

och förklara 

patienters 

erfarenheter av 

att vara en icke 

brådskande 

patient på 

akutmottagning

en. 

En kvalitativ 

studie med 

hermeneutisk 

ansats. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av elva 

patienter med 

erfarenheter av att 

vara icke 

brådskande 

patienter på en 

akutmottagning. 

Studien visar att 

patienterna försöker 

framstå som ”goda” 

patienter för att 

bibehålla en god 

relation med 

sjuksköterskan. 

Titel: Patient 

expectations of 

emergency 

department care: 

Phase 1- a focus 

group study 

 

Författare: Watt, 

D., Wertzler, W., 

& Brannan, G. 

 

Tidskrift: CJEM 

 

Årtal: 2005  

Att utforska 

patienternas  

förväntningar 

av  vården på en 

akutmottagning 

och jämföra 

dessa med 

akutmottagning

ens personals 

uppfattningar.  

En kvalitativ 

studie. 

Ett icke 

slumpmässigt 

urval. Urvalet 

bestod av fokus 

grupper. Fokus 

grupperna bestod 

av patienter, 

anhöriga samt 

personal från 

akutmottagningen  

I studien framkom 

deltagarnas 

förväntningar på 

vården på en 

akutmottagning. 

Teman: personalens 

kommunikation 

med patienterna, 

lämpliga väntetider, 

triage processen, 

informations 

hantering, 

vårdkvaliten, 

förbättringar av 

befintliga tjänster.  


