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Sammanfattning    

Människor som är sjuka/skadade söker sig dagligen till akutmottagningar i hopp om att 

få hjälp. Där arbetar det flera olika personalkategorier som ansvarar för att dessa 

människor skall få bästa möjliga vård. Det har kommit in rapporter om att patienter inte 

alltid har upplevt att de blivit mottagna på ett värdigt sätt. Denna litteraturstudies syfte 

är att beskriva patienters upplevelse av mötet med vårdpersonal på akutmottagningar. 

Metoden är en litteraturstudie där sju kvalitativa artiklar analyserats enligt Evans (2003) 

kvalitativa analysmodell. Resultatet av denna studie presenteras utifrån fyra teman som 

är Att inte få veta, Upplevelse av ensamhet, Vårdarens brist på empati och Känsla av 

trygghet. Två teman presenteras utifrån subteman. Det visar sig att patienter har både 

dåliga, förskräckliga och bra upplevelser av mötet med vårdpersonalen på 

akutmottagningar. Att inte få veta handlar om informationens betydelse för patienten. 

Upplevelse av ensamhet handlar om att inte bli sedd, att bli övergiven. Vårdarens brist 

på empati handlar om hur patienterna upplever vårdarna osympatiska. Känsla av 

trygghet beskriver, att få kunskap, att befinna sig på akutmottagningen och att bli 

betraktad som en individ..  
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INLEDNING 

När människor söker till en akutmottagning har de ofta en förhoppning om att bli 

hjälpta och bli mottagna på ett vänligt sätt. På akutmottagningar är det ofta långa 

väntetider för patienten och hård arbetsbelastning för personalen, och detta kan leda till 

korta möten mellan patient och vårdpersonal. Av egna erfarenheter både som 

vårdpersonal och patient så är mötet på en akutmottagning en betydande faktor av hur 

vården upplevs. Det är ett faktum att dåligt bemötande är kränkande mot patienten. 

Bemötandet är något som vårdutbildningar fokuserar på. Vid samtal med en 

avdelningschef på en akutmottagning framkommer det att de stundtals får anmälningar 

angående bemötandet på den aktuella mottagningen. Samma akutmottagning driver nu 

ett delprojekt där förbättring av bemötande och information är i fokus.  

I denna studie studeras hur patienter upplever mötet med vårdpersonal på 

akutmottagningar.  

 

 

BAKGRUND 

En akutmottagning 

En akutmottagning ses som kärnan i sjukhuset och de första timmarna på 

akutmottagningen speglar den första kontakten med sjukdom och maktlöshet. De 

människor som söker till en akutmottagning är i behov av medicinsk behandling samt 

omsorgsinriktad omvårdnad som tillgodoser den unika människans behov. Dessa behov 

skall personalen bistå på en förhållandevis kort tid (Nyström, 2003).  

Isberg (2009) beskriver att personalen bör sträva efter ett professionellt förhållningsätt i 

mötet med patienter och anhörigas generella behov. Förhållningssättet skall vara 

detsamma oavsett vilken diagnos patienten har eller vilken tid på dygnet det är och skall 

präglas av respekt för individens integritet. Grunden till omhändertagandet består av en 

humanistisk människosyn, vilket innebär att alla har lika värde och att utgångspunkten 

är patientens behov av vård. Denna grundsyn används i alla möten som sker, såsom 

patientkontakt samt samarbete med kollegor. Akutmottagningen är en serviceinriktad 

enhet och samspelar med sjukhusets övriga kliniker och även verksamheter utanför 

sjukhuset, bland annat primärvården och polisen. Många akutmottagningars 

organisation kan bestå av medicin, kirurgi, ortopedi och primärvård som är placerade 

som sektioner i akutmottagningens lokaler. Det kan även finnas ett eget kemiskt 

laboratorium med biomedicinska analytiker. Det finns tillgång till akutrum där 

allvarliga medicinska och kirurgiska tillstånd tas om hand. Dessa rum är 

specialutrustade för att kunna behandla så optimalt som möjligt (Isberg, 2006). 

Triage 

Verksamheten på en akutmottagning är mycket omfattande. En av sjuksköterskans 

viktiga uppgift är triagera och prioritera. Triage är en process som innebär att sortera 

och prioritera patienter så att de mest akuta patienterna behandlas först. Bedömningen 

utgår ifrån det akuta tillståndet, förloppet, patientens sjukdomshistoria, avgörande vitala 

tecken samt fysiska bedömningar. Livshotande situationer har högsta prioritet medan 

övriga patienter prioriteras efter symtom (Isberg, 2007). En grupp forskare (Ekwall, 

Gerdtz & Manias, 2008) beskriver att triagering även används i andra världsnationer. 
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Samma studie beskriver att syftet med triageringen är att optimera patientens säkerhet 

och försäkra patienten om att denne blir sedd och får den prioritering som dennes 

symtom och anamnes kräver. Vidare beskrivs att användningen av triageringsskalan har 

bevisats vara positivt eftersom det minskar dödligheten och att omhändertagandet 

effektiviseras, vilket gör att de svårt skadade/sjuka får en snabbare vård som således 

minskar risken för komplikationer Isberg (2007) visar två olika triageringskategorier, 

enkel och utförlig. Enkel står för att patienten har en enklare åkomma och inte kräver 

övervakning. Utförlig står för att patienten kräver övervakning, där mäts patientens 

vitala funktioner och vitalhistoria efterfrågas, utefter detta bestäms vilken prioritet och 

övervakningsnivå patienten kräver. Vidare beskrivs att prioriteringen utgörs av fem 

färggrupper som visar graden av prioritering. Röd prioritering innebär att patienten skall 

få ett akut omhändertagande, orange är mycket brådskande och skall omhändertas inom 

tio minuter. Gult är brådskande och skall omhändertas inom en timma, Grön är normal 

bör behandlas inom två timmar och blå är inte akut och bör behandlas inom fyra 

timmar. Väntetiden på en akutmottagning varierar under veckans alla dagar och är 

beroende av hur hög patientbelastning det är på mottagningen.  

 

Arbetsförhållanden på en akutmottagning 

Nyström (2003) skriver att arbetsförhållanden på en akutmottagning kännetecknas av 

oförutsägbarhet, då patientantalet varierar och det i ena stunden är hög belastning och 

andra stunden låg. Belastningen är ofta högre under kvällar och helger och därför bör en 

akutmottagning bemannas därefter. Nyström (2003) fann i en studie att personal på en 

akutmottagning uttrycker att vissa patienter söker vård i onödan och till fel plats och 

personalen uttrycker också att somliga patienter bör söka till primärvården i första hand. 

Vid hög belastning säger personalen att det är enklast att se till det medicinska behovet. 

Personalen menar vidare att en hög belastning är stressande men samtidigt 

stimulerande. Vid alltför hög belastning upplever personalen svårigheter att hinna med 

arbetet, vid för lite att göra är arbetet inte särskilt stimulerande. Det uttrycks en vilja att 

ha en lagom belastning och ha möjlighet att hinna med varje patient, men om en vårdare 

spenderar för lång tid inne hos en patient blir personen ifråga oftast avbruten av övrig 

personal. Det finns attityder hos personalen som påvisar att omvårdnaden har en lägre 

status, än den medicinskt tekniska som anses ha högre status (Nyström, 2003). Vidare 

skriver Nyström att tålamod och vänlighet från personalens sida, är betydelsefullt för 

patienten. Patienterna har en förhoppning om att få en god kontakt med sjuksköterskan, 

att få träffa en läkare och att få kontinuerlig information under väntetiden. Nyström 

presenterar slutligen några synpunkter som en patientombudsman mottagit från 

patienter som vårdats på en akutmottagning, nämligen långa väntetider, att patienterna 

upplevde en nonchalans från vårdpersonalen, brister i bemötande och att det var svårt att 

få kontakt via telefon.  

 

Det vårdande mötet 

Mötet med patienten är en viktig faktor i vårdyrket.  Mötets ramar, förutsättningar, 

syften och själva dialogprocessen är avgörande för slutresultatet och vårdkvalitén. 

Förmågan att etablera en relation till patienten kännetecknas av samarbete mellan 

vårdare och patient, enligt Andersson i Fossum (2007). Relationen mellan vårdare och 

patient benämner Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) för 
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vårdrelation, vilket kännetecknas av ett professionellt engagemang där vårdaren inte 

räknar med att vinna något för egen del i relationen. Att kommunicera med patienten är 

nyckeln till att öppna dörren för ett bra möte enligt Andersson i Fossum (2007), där 

lyssna är basen för en god kommunikation. Att lyssna på patienten är en skicklighet som 

vårdaren förbättrar med hjälp av goda förebilder och varaktig prövning i varierande 

möten och kontakter.  Stål (2008) belyser de faktorer som kan underlätta respektive 

komplicera mötet mellan patienter och vårdare. Dessa faktorer kan vara beroende av 

vem patienten är, typen av arbetsplats, patientens kulturella bakgrund, ålder, kön och 

även utbildningsnivå. Vårdpersonal möter ofta människor som upplever ängslan, 

osäkerhet, rädsla och bär på många frågor omkring situationen. Mötet med dessa 

människor kan ha en avgörande roll för huruvida patienten upplever omhändertagandets 

helhet. Mötet handlar om samtalets genomförande och att bli mottagen på ett 

respektfullt sätt, det handlar även om att få rätt information. Mötets förhållningssätt 

präglas av hur patient tas emot, ögonkontakten, kroppsspråket och även tonfallet. 

Artighet, vänlighet och hjälpsamhet ligger till grund för att mötet erfars respektfyllt 

(Fossum, 2007). Varje dag sker tusentals möten i vården mellan patient och olika 

vårdgivare. Varje möte är unikt och det krävs god kommunikativ förmåga och 

flexibilitet av vårdaren för att varje patient skall få bli hörd och förstådd för den han/hon 

är och vilka problem denne har (Andersson i Fossum, 2007).  

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) belyser Travelbee att det finns en rad hinder för vårdare att 

skapa en god vårdrelation med patienten där tid är ett av hindren. Vidare beskrivs det att 

vårdaren kan uppleva att arbetssituationen är så pass tidspressad att möjligheterna till att 

relatera till patienten går förlorade och därför brister det i utvecklandet av en god 

vårdrelation. En annan anledning till att en god vårdrelation förhindras kan vara att 

vårdaren har en rädsla för att bli alltför involverad i patientens livsvärld. Bengtsson 

(1998) beskriver livsvärlden som den levda världen och att det är genom livsvärlden 

som människan tycker, tänker, älskar, hatar, arbetar och leker. Det är i livsvärlden som 

människan söker meningen med livet. Människan finns till i världen genom livsvärlden 

och så länge människan lever kan denne aldrig komma ur eller ifrån den. I 

vårdrelationen möts alltid två subjekt och för att relation skall vara livgivande krävs det 

att båda parter är aktiva, men som tidigare nämnts så innebär en vårdrelation en 

ensidighet där vårdaren inte kan ha förväntningar eller kräva att få något tillbaka av 

patienten. Vårdare får endast något tillbaka om patienten väljer att ge (Dahlberg, et. al,.  

2003).  

 

Dahlberg et al. (2003) menar vidare att vårdrelationen är vårdgivarens ansvar och det är 

således vårdarens skyldighet att vårdrelationen blir positiv. Således ligger ansvaret hos 

vårdaren när ett vårdlidande uppstår. ”Vårdlidande är det lidande som patienten 

upplever till en följd av vård och behandling, eller av brister och/eller ofullkomligheter 

hos dessa” (Eriksson, 1994, s.104). Enligt Eriksson (1994) uppkommer vårdlidandet 

oftast av ett omedvetet handlande, bristande kunskap och en frånvaro av reflektion från 

vårdaren.  

 

Studier visar att patienter inte alltid upplevt det som innefattar ett vårdande möte. 

Patienter erfar att det ibland finns brister i bemötandet hos vårdpersonal på 

akutmottagningar (Coughlan & Corry, 2007). Enligt Frank, Asp och Dahlberg (2008) 

framkommer det att patienter kommer i skymundan i det vårdande mötet och inte får 
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den uppmärksamhet de önskar och att vårdpersonalen inte ser till de behov patienten 

har.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Dagligen söker människor hjälp på akutvårdsmottagningar av olika orsaker. Vad 

människorna ofta har gemensamt är upplevelsen av att vara i akut behov av vård.  

Studier visar på att vårdpersonal uttrycker att en del patienter söker vård i onödan och 

till fel instans. När många patienter infinner sig på en akutmottagning samtidigt är det 

enklast för vårdpersonalen att se till det medicinska behov patienten har. Enligt 

rapporter framkommer det att patienter inte alltid är tillfredsställda av mötet med 

vårdpersonalen på en akutmottagning. Även om ett möte är kort så är vårdrelationen 

fortfarande lika viktig för patienten. Mötet ligger till grund för att en god vård skall 

åstadkommas. Det är därför intressant att undersöka hur patienter upplever mötet med 

vårdpersonal i samband med att de söker akutsjukvård, för att vårdpersonal skall få 

kunskap om hur patienter på akutmottagningar önskar att bli bemötta.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal på 

akutmottagningar. 

 

METOD 

Till uppsatsen valdes en kvalitativ metod som har sin grund i analys av evidensbaserad 

omvårdnad, enligt Friberg (2006). Denna metod ansågs vara lämplig eftersom syftet var 

att beskriva patienters upplevelser på en akutmottagning. Enligt Friberg (2006) kan en 

kvalitativ ansats som utgångsläge leda till en djupare förståelse för patienters 

erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov och hur dessa skall bemötas.  

 

Datainsamling  

Sökning gjordes i databasen Cinahl för att finna artiklar som besvarade syftet och att 

som var vårdvetenskapliga. Sökorden som användes: emergency, encounter, nurse, 

patient, trauma, meeting, experience, vulnerable, relationship, waiting, attitudes, 

emergency nursing, patients attitudes och emergency care. Dessa kombinerades på flera 

sätt. Till en början gjordes en öppen sökning vilket resulterade i en orimlig summa 

träffar och därför gjordes sökningar på abstract och titel. Sökresultaten (Tabell 1) blev 

många och ett stort antal abstrakt lästes. Totalt valdes 14 artiklar och efter att ha läst 

dessa fick åtta tas bort då de innehöll en kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var att 

de skulle ha en kvalitativ ansats, vara peer reviwed, tillgängligt abstrakt och 

publikationsår från 1999-2009. Sökningen skulle inkludera patientens upplevelser med 

kontext till akutmottagning. Efter en rekommendation om att Maria Nyströms forskat 

om ämnet akutmottagningar så gjordes sökningen Nystrom Au and emergency Ab och 

där hittades en artikel som var relevant för vårt syfte. Totalt återstod sju artiklar som 

kunde användas i resultatet.  
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Tabell 1.  Databaser, sökord och antal träffar 

 

Cinahl: Patient and waiting and 

emergency care 

AB abstract 2 träffar 1 vald 

Cinahl: Experience and patient and 

emergency 

Ab abstract 613 träffar 1 vald 

Cinahl: Vulnerable and relationship 

and patient 

Ab abstract 72 träffar 1 vald 

Cinahl: Experience and trauma and 

emergency 

Ti Title 7 träffar 1 vald 

Cinahl: Attitudes and emergency care 

and patient 

Ab abstract 26 träffar 1 vald 

Cinahl: Nystrom Au and emergency 

Ab 

5 träffar 1 vald 

Cinahl: Emergency nursing and 

patient attitudes 

Select a field 27 träffar 1 vald 

 

 

Analys  

Artiklarna analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys efter Evans modell (2003) 

som menar att en analys kan ske genom följande tillvägagångssätt. 

 

1. Läsa igenom de valda studierna i upprepade omgångar för att få en uppfattning 

om vad de handlar om, med fokus på resultatet.  

 

2. Nyckelfynd identifieras i studiernas resultat.  

 

3. Göra en översikt av varje studies resultat.  

 

4. Jämföra likheter och skillnader, liknande innehåll förs samman till teman.  

 

5. Utforma en beskrivning av fenomenet med bas i de nya teman som kommit fram.  

 

 

Denna modell är användbar vid analys av kvalitativa artiklar och det centrala i 

analysarbetet är att gå från helhet till delar till en ny helhet. Alla valda artiklar lästes 

utav båda författarna för att skapa en översikt av materialet. Därefter lästes själva 

resultatdelen upprepade gånger för att kunna urskilja det som svarade upp mot denna 

studies syfte. Därefter gjordes en översikt över varje artikels resultat. Flertalet 

överstrycknings pennor användes för att plocka ut de nyckelfynd som svarade på syftet. 

Därefter skrevs dessa ned på post it lappar för att sedan finna likheter och skillnader. Ur 

detta framkom tydliga mönster som därefter skapade fyra teman och totalt fem 

subteman som beskriver de huvudfaktorer som patienterna upplevde i mötet med 

vårdpersonal och som bildar denna studies resultat (Tabell 2). 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman varav två presenteras utifrån subteman. Dessa 

beskriver hur patienter upplever mötet med vårdpersonal på akutmottagningar.  

 

Tabell 2. Patienternas upplevelser av mötet med vårdpersonal på akutmottagningar. 

 

Tema Subtema  
Att inte få veta  

Upplevelse av ensamhet Att inte bli sedd 

Att bli övergiven 

Vårdarens brist på empati  

Känsla av trygghet Att få kunskap 

 

Att befinna sig på 

akutmottagningen 

 

Att bli betraktad som en individ 

 

 

Att inte få veta  

Att på en akutmottagning få information om sin situation och om vad som händer och 

sker omkring sig är en gemensam upplevelse och något som är viktigt för patienterna i 

de studier som studerats.  

Patienterna upplever att inte får veta, de uttrycker en önskan om att vårdarna ska 

komma till dem och berätta vad som kan förväntas hända (Nyström, Dahlberg, & 

Carlsson, 2003). En patient säger “They never tell me what they have done to me. I 

don‟t know anything” (Nyström, et al.,  2003, s. 764). De säger att de fick sitta länge ute 

i väntrummet utan att få någon information, de beskriver att allt hade kunnat kännas 

mycket lättare om de fått veta vad som pågick (Coughlan & Corry, 2007). Under tiden i 

väntrummet kunde patienterna observera hur sjuksköterskorna väntade in instruktioner 

från läkarna. En del av sjuksköterskorna använde den tiden till att få information om 

patienterna och kartlägga dess behov men de flesta gjorde det inte och det upplever 

patienterna som att personalen inte hade något intresse för dem (Nyström et al., 2003). 

En patient beskriver hur patienten och dess anhöriga fick försöka lyssna på 

konversationer personalen sinsemellan, detta då i förhoppning om att få reda på något 

som hade med denne patientens situation att göra. Vidare beskriver en annan patient att 

denne fick information men att det var personalen som bestämde vad denne skulle få 

veta, vilket ledde till att informationen som gavs inte anpassades till vad patienten ville 

veta och kunde hantera just då (Frank, Asp & Dahlberg, 2008).  
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Upplevelse av ensamhet 

Att inte bli sedd  

Att få kontakt med vårdarna och upplevelsen av att bli sedd beskriver patienterna i 

studierna som mycket viktigt, men att bli sedd är inget de kan ta för givet. 

Patienterna beskriver att de använde sig utav olika metoder för att påkalla 

uppmärksamhet för att bli försäkrade om att de inte glömts av. Denna ständiga kamp för 

att få det, ger dem känslan av maktlöshet och känslan av att vara i underläge i 

förhållande till vårdarna. Att skrika ut högt och bli aggressiv är ett sätt att kalla på 

uppmärksamhet. Patienterna beskriver att de gör sin röst hörd för att försäkras om att de 

inte glömts av (Frank et al., 2008). Vidare beskriver en patient hur denne var tvungen 

att stiga ur sängen och leta reda på en vårdare för att be om hjälp. En annan patient 

upplever sig bli isolerad, men att vid de fåtal gånger som vårdarna kommer in i rummet 

blir denne glad, patienten uttrycker en teori om att vårdarna har mycket att göra och att 

det är därför som de så sällan kommer in till denne (Coughlan & Corry, 2007). 

Patienterna beskriver hur de upplevde att de endast blir mötta som objekt, för det var 

endast när vårdarna skulle behandla, undersöka eller förflytta dem som de fick kontakt 

med vårdarna. Basen för all kontakt med vårdarna upplever patienterna vilar på de 

medicinska symtomen, inget fokus på deras övriga behov eller på patienten som helhet 

(Frank et al., 2008). En patient beskriver hur denne låg på en brits i korridoren och såg 

samma personal gå upp och ned i korridoren med en massa papper, patienten visste inte 

om det var samma papper eller inte och frågade aldrig om det heller. Patienten uttrycker 

en förtvivlan över varför personalen nästan aldrig talade till denne (Nyström et al., 

2003). 

 

Att bli övergiven 

Att bli övergiven var något som de flesta patienter i studierna både befarade och 

upplevde. Patienter beskriver att oberoende om det fanns personal i närheten så 

upplevde de sig ändå vara ensamma att gå igenom sin händelse. Övergivenheten 

upplevs som negativ och uttryckts genom termer såsom rädsla och förskräckelse. Dessa 

negativa känslor blir dämpade om personalen visar intresse för patientens situation 

(Nyström et al., 2003). En patient utan livshotande skador upplevde ensamhet, 

övergivenhet och blev lämnad med obesvarade frågor eftersom personalen snabbt 

avlägsnades då denne inte var akut sjuk, vilket ledde till att patienten upplevde sig som 

oviktig (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). Patienten beskriver sin känsla av att ligga 

ensam i ett rum,”It is horrible to be left in a waiting room and no one comes to check up 

on you” (Nyström, et al., 2003. S. 764).  

En patient som är förkrossad över att ha förlorat ett barn, blev ännu mer upprörd när 

personalen lämnade denne ensam under en mycket lång tid (Wellstood, Wilson & 

Eyles, 2005). En patient beskriver sin upplevelse och förhoppning av mötet med 

personalen på en akutmottagning, "I just wanted them to understand that this was my 

first time in the hospital and that I was scared and alone. I didn´t get much sympathy… 

just have a little more time and a few soft words maybe.” (Hawley, 2000. s. 453). Att bli 

lämnad ensam i ett rum gav en känsla av att bli övergiven anser patienterna. De 

patienterna som hade anhöriga med sig uttrycker att om de vore själva på 

akutmottagningen så hade det varit bättre att ligga på en brits i korridoren, eftersom det 
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då är enklare att få kontakt med personalen och ser vad som sker (Nyström et al., 2003). 

En patient berättar om sin erfarenhet av vistelsen på en akutmottagning, “If my wife 

doesn´t accompany me to the ECU, I just lie there gazing at the ceiling” (Nyström, et 

al., 2003, s. 766). 

 

Vårdarens brist på empati 

Det framkommer i studierna att patienterna upplevde att det fanns en viss brist i 

vårdpersonalens empatiska förmåga. En patient beskriver upplevelsen av personalens 

attityd som osympatisk och otrevlig, då personen i fråga befann sig i känslomässigt kaos 

efter ett trauma. Attityden patienten möttes av var ”Buck up” det vill säga , ryck upp dig 

(Wellstood, et al., 2005, s. 2368). I studien beskriver en annan patient vad doktorn sa 

vid deras första möte ”The last guy I saw like that, died within three hours" (s. 2368). 

Patienten beskriver upplevelsen som fruktansvärd och att doktorn inte alls tänkte på 

konsekvenserna av uttalandet (Wellstood et al., 2005). En annan patient beskriver ett 

samtal som denne hörde mellan en vårdare och en patient, där patienten behövde gå på 

toaletten, patienten fick istället en blöja av vårdaren och ombeddes att göra sina behov i 

den. Patienten som hörde samtalet blev chockad över vad vårdaren sa och blev illa 

berörd av händelsen. En patient i samma studie beskriver den mottagande 

sjuksköterskan som osympatisk, då sköterskan bad patienten att ta av kläderna och 

hoppa upp på en hög brits, trots sin svåra smärta (Coughlan & Corry, 2007). Vid en 

behandling av en doktor upplevde en patient att hela situationen präglades av stress och 

opersonlighet. Patienten berättar vidare att doktorn uttryckte att denne hade många 

andra patienter att ta hand om. Vidare uttrycker en annan patient att attityden var hemsk 

då ingen gav information under en mycket lång väntetid, och när patienten försökte få 

information om läget så möttes patienten av en avvisande attityd från personalen 

(Wellstood et al., 2005). Patienter beskriver att de stundtals fick mer information 

angående personalens underbemannade situation än de önskade. Under sådana 

omständigheter upplevs det genant att be om hjälp, patienterna lämnas med upplevelsen 

av att vara till besvär för sjuksköterskorna (Nyström et al., 2003). Vidare beskriver 

patienter i en studie att de upplevde att personalen inte lyssnade till dem eftersom de 

troligen har annat viktigt att göra (Frank et al., 2008). En patient uttrycker att det inte är 

rättvist att klaga på personalen. Men tiden att vänta är hemsk.”everytime I talked to the 

nurses they come back to the fact that they are under-staffed. It´s always the same 

problem”. (Nyström, et al., 2003, s. 765). En annan patient beskriver sin åsikt angående 

personalens attityder:  

The qualitive of care was pretty pitiful. I understand where they are coming 

from and they see me as wasting their time because these sorts of situations 

should be dealt with by a general practitioner, but when you are sick and you 

don‟t have a doctor you need to be cared for by somebody (Wellstood, et al., 

2005, s. 2368) 

Patienter menar att när de försöker uttrycka ett missnöje med sin vård till personalen, 

möts de av en överlägsenhet och ett ointresse av att vilja ta till sig kritiken.  De patienter 

som är pålästa angående sina tillstånd och ställer frågor kring undersökningar och 

behandlingar möts av en nedlåtande och ignorerande attityd utav personalen. Samma 

patienter upplever att när personalen inte använder ett språk de förstår så skapas det en 

barriär mellan patienten och vårdaren (Frank et al., 2008). En liknande händelse 
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beskriver en patient då denne initialt fick en förklaring på ett språk som inte var 

anpassat till patienten, angående dess situation som ledde till missförstånd och oro för 

patienten (Hawley, 2000).  

 

 

Känsla av trygghet 

En känsla av trygghet beskriver informationens betydelse, att det känns tryggt av att 

bara infinna sig på akutmottagningen och personalens sätt att kommunicera och agera. 

Att få kunskap 

En känsla av trygghet kunde uppnås när personalen på en akutmottagningen gav 

patienten kunskap om vad som skulle hända. Patienter beskriver hur de upplevde att den 

information och förklaring personalen gav på en akutmottagning var mycket utförlig. 

Det kunde vara spontan information och svar på specifika frågor som patienten ställde 

under tiden som sjuksköterskan utförde medicinsk behandling. Patienten uttryckte en 

stor tacksamhet över att få veta vad som hände, vad behandlingen var till för och vad 

som skulle hända (Hawley, 2000). Vidare menar patienter att personalen informerade 

patienten när tiden fanns, vad som skedde runt omkring denne, vilket ledde till att 

patientens rädsla kunde hanteras bättre (O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Patienter beskriver sin upplevelse såsom att personalen gav information och 

uppmuntrade till att patienten skulle bli delaktig, vilket mynnade ut i att de upplevde 

personalen som empatisk och intresserad (Wiman et al., 2006). Likaså beskriver 

patienterna att de upplever mera delaktighet när personalen ger information angående 

deras situation och vad som pågår runt omkring dem. Patienterna uttrycker att när de får 

chans att ställa frågor och få svar från personalen upplever de att de även då blir mer 

delaktiga i vården. När personalen talar till dem på ett språk de kan förstå upplever 

patienterna att de får ytterligare en möjlighet att bli delaktiga i sin vård (Frank et al., 

2008).  

Att befinna sig på akutmottagningen 

Patienterna får en känsla av trygghet genom att äntligen befinna sig på 

akutmottagningen (Nyström et al., 2003). En patient uttrycker sin känsla vid ankomst 

till akutmottagningen “I just want to say that I have a sense of security after arriving in 

the ECU I know I will get help here. If they can‟t do it, no one can” (Nyström, et al., 

2003, s. 766). Patienterna i studien menar vidare att när sjuksköterskan triagerade 

patienterna som icke akuta blev de lämnade i ett rum ensamma för att vänta på doktorn, 

då upplevde patienterna att de var tvungna att lita på sjuksköterskans omdöme annars 

skulle upplevelsen av rädsla ta överhand. Hur som helst beskriver patienterna att de är i 

tryggt förvar av att bara infinna sig på akutmottagningen (Nyström et al., 2003). Då 

personalen ständigt tittade till patienterna upplevde de känslan av trygghet, det kunde 

handla om att kontrollera kliniska data men även se så att personliga tillhörigheter var 

tillvaratagna. Patienterna beskriver att tiden på akutmottagningen var skrämmande men 

i det stora hela var tryggheten en starkare upplevelse än den skrämmande. Patienterna 

beskriver två huvudfaktorer som medförde en upplevd trygghet. Den ena faktorn var 

relationen mellan vårdare och patient. Den andra faktorn var när personalen arbetade 

effektivt vilket således gav en trygghet för patienten eftersom denne uppfattade att 
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personalen gjorde sitt bästa för just denne som en individ. Personalens kompetens 

ansågs vara likaledes trygghetsingivande. En patient beskriver känslan av trygghet och 

dess betydelse i en situation  

So maybe I might have been looking for the reassurance. And you know, 

I got it – the first person who came to me. By the way they transferred 

me from the gurney on to the table. You know, „safe‟ is a very important 

thing to feel when you´re in a situation like that. (O‟Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004 s. 219) 

Patienterna betonade att tillgängligheten av hjälp var viktigt för tryggheten, det var 

tryggt att veta att hjälp fanns att få vid behov. Sjuksköterskans professionalism och 

förhållningssätt medförde en trygghetskänsla (Hawley, 2000). Vidare beskriver Frank, 

et al. (2008) att patienter uttalade en känsla av trygghet och förtroende när det var en 

kontinuitet i personal styrkan. Vidare upplevde patienterna att de var viktiga när 

personalen bekräftade det värdefulla i kontinuiteten.  

Att bli betraktad som en individ 

Patienter skildrar kommunikationens betydelse genom att de blev betraktade som en 

individ då personalen använde sig av både formell och informell art. Det var 

sjuksköterskan som stod för den informella underhållande kommunikationen, vilket 

patienten upplevde som förtroendeväckande. Den informella kommunikationen hade 

inte syftet att ge information om situationen, utan att skapa en relation mellan vårdare 

och patient. Patienterna beskriver hur kommunikationen med personalen ändrades och 

blev bättre efter själva undersökningen. Denna dialog mellan patient och vårdare ingav 

intrycket av att personalen vårdade utifrån ett helhetsperspektiv (Wiman et al., 2006). 

Patienter redogör för hur de upplevde en sympatisk attityd utav vårdaren när de ställer 

frågor angående dess privata situation, i en situation där patienten fick ge uttryck för sin 

oro över att ha lämnat barnen hos en granne mitt i natten för att åka till 

akutmottagningen. Vidare beskriver patienterna också att när de fick ge uttryck för sin 

oro upplevde de att personalen lyssnade och behandlade dem med respekt (Frank et al., 

2008). I en situation där en patient drabbats av ett missfall förklarar hon vikten av 

sjuksköterskans förståelse av patientens förlust och känslorna omkring detta. Patienten 

upplever sjuksköterskans bemötande som professionellt och med en personlig och varm 

prägling (Hawley, 2000).  Patienterna betonar att personalens tonläge hade en 

betydelsefull inverkan på dem, vilket medgav en vårdande effekt och personalen ansågs 

vara sympatiska (O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Patienterna beskriver att 

under den tid som personalen på akutmottagningen gav fysisk och teknisk behandling, 

talade sjuksköterskan med patienten, genom den konversationen så upplevde patienten 

detta som ett positivt samtal och att en relation etablerades med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans språk uppfattades som coachande, beskrivande, förklarande och 

empatiskt. Vidare menade patienten att sjuksköterskans språk medförde att situationen 

fick en mer positiv riktning. Flertalet patienter upplever att när sjuksköterskan tilltalar 

dem till namnet var det ett bevis på att denne sågs som en människa och inte ett objekt. 

Vidare framkommer det att patienterna upplever det coachande språket som en 

lugnande effekt. Oavsett situation, om patienten har svår smärta eller ångest så är 

sjuksköterskornas språk ett redskap för att ta denne igenom det tillståndet. 

Sjuksköterskornas omhändertagande och sättet de talade på ger likaså patienterna en 

lugnande effekt. Sjuksköterskan använde fraser såsom, du kommer att bli ok, tag det 
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lugnt, tag lugna djupa andetag (Hawley, 2000). En patient berättar om sin upplevelse av 

mötet med vårdpersonalen. 

They gave me confidence that I could do it and would handle it the best way I 

could. They keep you willing to cope with that stuff without starting to whine 

or act up and you don‟t like to lose your cool. I was able to do it one step at 

the time and handle it in the end (O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004 s. 

451) 

En patient förklarar en situation där en vårdare informerade att det skulle bli mycket 

folk runt omkring patienten och att det inte var något att bli oroad över, således fick 

patienten känslan av att vara betydelsefull (O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Frank et al., (2008) skildrar en liknande situation där patienten ansåg sig bli sedd som 

individ och inte bara en medicinsk diagnos, då denne fick ge uttryck över att vara 

expert över sin egen situation. Detta resulterade i känslan av att bli respekterad av 

personalen. Patienter beskriver sin upplevelse genom att när sjuksköterskan var 

närvarande hjälpte detta denne att slappna av, vilket minskar upplevelsen av ensamhet 

(O‟Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Till en början skrevs en problemformulering och med den som utgångspunkt fann vi att 

den kvalitativa ansatsen var den bästa att använda när vi studerar patienters upplevelser, 

i vårt fall patientens upplevelse av mötet med vårdpersonal på en akutmottagning.   

Författarna valde att söka i Cinahl. Cinahl representerar vårdvetenskapliga tidskrifter 

och därmed gav det oss många relevanta träffar. Sökorden som användes var mycket 

varierande eftersom mötet är ett stort begrepp och inte har någon exakt översättning till 

engelskan. Därför valdes flera synonymer till begreppets innebörd. De citat som 

påträffas i resultatet valdes att formuleras på samma språk som artikeln, för annars finns 

risken att få en förvrängd bild av vad patienten egentligen menar.  

 

Artiklarna i resultatet kommer ifrån Sverige, Irland och Canada då vi valde att inte 

avgränsa till ett specifikt land, men i artiklarnas resultat ses likheter i patienternas 

upplevelser av mötet på akutmottagningar oavsett vilket land studien kommer ifrån. Vi 

valde att söka artiklar publicerade mellan årtalen 1999-2009 för att finna den senaste 

forskningen. Vi ser det positivt att sex av våra artiklar inte är äldre än sex år gamla, 

vilket visar att vårt resultat består av aktuell forskning.  

 

Författarna genomförde analysen tillsammans och endast läsningen av artiklarna skedde 

på olika håll. När artiklarnas resultat lästes om och om igen, så fann vi svaren till vår 

studies syfte tydligt och därför var det inga svårigheter att identifiera nyckelfynden. 

Analysen gjordes efter Evans modell (2003) vilket vi anser vara en strukturerad modell 

som är mycket användbar att analysera utifrån till studier som denna. Efter att ha 

identifierat våra nyckelfynd som skulle vara till grund för vårt resultat fann vi likheter 

och skillnader som därmed bildade våra teman. Att benämna våra teman var inte helt 

enkelt, men efter diskussioner sinsemellan fann vi vad de skulle heta och vi anser att 
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namnen är tydliga och texten förklarar dess innebörd. Författarnas starka viljor och 

olika åsikter ligger till grund för uppsatsens genomförande vilket inte har komplicerat 

arbetet utan snarare gynnat tillväggångsättet då de båda har kompletterat varandra väl. 

 

Resultatdiskussion  

Den här studien syftade till att undersöka patienters upplevelser av mötet med 

vårdpersonal på akutmottagningar. Utifrån de artiklar som vi har valt och de resultat vi 

sammanställt till en ny helhet, anser vi att vi fått svar på vårt syfte. Dock visar det sig att 

patienterna upplevde en hel del negativa saker, detta beskrivs i tre utav våra teman Att 

inte få veta, Upplevelse av ensamhet och Vårdarens brist på empati. Detta finner vi 

oerhört upprörande med tanke på att det är sjuka och skadade människor som söker 

vård. Dessa människor befinner sig i en maktlös situation och de i själva verket i behov 

av att få veta, att bli sedda, att få möta empatisk vårdpersonal och att inte vara 

ensamma.  

 

Att behöva uppsöka en akutmottagning är inget någon människa önskar. Anledningen 

till att människor söker till akutmottagningen är upplevelsen av att vara i akut behov av 

vård. Man är orolig över vad som är fel, vad som kommer att hända, hela situationen 

präglas av vad läkaren kommer att säga. Känslan av att vara utlämnad och att ansvaret 

ligger i någon annans händer är något gemensamt för de flesta som uppsöker 

akutmottagningen. Det sista dessa människor behöver är att mötas av vårdpersonal med 

nonchalant attityd, detta beskrivs i temat vårdarens brist på empati. Det som berörde 

oss mest var just bristen på empati eftersom när man som patient infinner sig på 

akutmottagningen är man i stort behov av just empati, att bli betrodd och få förståelse 

för just sin situation. Vårdarens brist på empati kan leda till att patienten känner sig 

kränkt och oviktig. En det patienter i vår studie beskriver att de möts av osympatiska 

vårdare och det är något som patienterna enligt oss inte skall behöva uppleva. Holm 

(2001) beskriver ett professionellt förhållningsätt som vårdaren bör sträva efter att göra 

det som gagnar patienten och inte tillfredsställa de egna behoven. Detta innebär att ett 

personligt bemötande skall präglas av respekt, intresse, värme, medmänsklighet och 

empati. Vi anser att man som vårdare bör stanna upp ibland, reflektera över sig själv 

och över hur man möter patienterna. Den fortsatta vården blir då bättre och 

förhoppningsvis upplever då patienten att denne ses som en individ. Det är viktigt att 

man som vårdare inte uttrycker underbemanning eller att det är stressigt som en ursäkt 

för att de inte hinner med patienten det är inte patientens problem, patienten har egna 

problem eftersom de söker vård och därför ska de inte behöva känna att de är till besvär 

genom att vara där. Berg och Danielson (2007) fann att patienter på en akutmottagning 

var tacksamma över att personalen mötte dem med ett leende även fast de hade mycket 

att göra. Som vårdare på en akutmottagning anser vi att man har ett ansvar att möta 

patienterna på ett inbjudande sätt eftersom det är på akutmottagningen den första 

kontakten med sjukvården sker och den upplevelsen kan prägla den kommande vården 

för patienten. Om vårdpersonal inte har förmågan att möta patienter menar vi att man 

borde tänka över sin arbetssituation på en akutmottagning där varierar 

arbetsbelastningen mycket från dag till dag och tidpunkt. Både patienterna och 

personalen vet att det är en stressig miljö på akutmottagningarna emellanåt och att man 

aldrig kan veta hur många patienter som kommer att dyka upp för att söka vård.  
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Författarna har en förståelse för att vårdpersonal inte alltid hinner med att vara hos 

patienten hela tiden, eftersom man stundtals har ansvaret för många patienter och 

behöver prioritera det mest akuta just då. Som vårdpersonal har man krav att uppfylla 

från flera olika håll, och vi förstår att det inte alltid är möjligt att vara överallt samtidigt. 

Men vi anser ändå att patienten skall vara i fokus och de skall få uppleva att de får gehör 

för sina behov. 

 

Av resultatet framgår det att patienterna ville ha information och svar på frågor 

angående sin situation men att de inte alltid fick det, eller att de fick mera information 

än vad de kunde hantera just då. Detta benämns i temat Att inte få veta. I studien av 

Jangland, Gunningberg och Carlsson, (2008) framkommer det att otillräcklig 

information ledde till en negativ upplevelse i mötet med vårdpersonalen. Patienterna 

uttryckte att otillräcklig information eller ingen information alls ledde till onödigt 

lidande. Vi anser att om man som sjuksköterska, eller annan vårdpersonal ger anpassad 

information till patienten och frågar patienten vad de vill veta, så kan detta minska 

patientens lidande och öka förståelsen för situationen och varför allt som sker omkring 

dem måste ske.  Som tidigare beskrivits i studien så är vårdlidande något som patienten 

upplever till följd av vård, behandlig eller brister hos dessa. Detta är något som 

vårdgivaren kan förhindra genom att uppmärksamma och reflektera över vad denne 

hade för del i att patienten upplevde ett vårdlidande enligt Wiklund (2003). Om 

vårdpersonalen ger information och lyssnar till patientens upplevelse av sin situation så 

kan man få reda på en hel del, och då underlättas den fortsatta kommunikationen och 

även identifieringen av de eventuella omvårdnadsbehoven. Man kan fundera över hur en 

patient ska kunna kommunicera om de inte får någon information om vad som händer 

och sker. Hur ska patienten kunna veta vad som är relevant information för vårdaren i 

dennes iakttagelse av att möta individens behov?  

 

I temat Känsla av trygghet framkommer det att vissa patienter ändå kände sig trygga av 

att vara på akutmottagningen och de upplevde ett tillfredställande möte. I vår studie 

beskriver patienterna hur de fick känslan av trygghet och att det var vårdpersonalens 

goda bemötande, kompetens, anpassade språk, uppmuntrande ord som bidrog till att 

patienterna kände sig trygga. Att en del av patienterna upplevde sig trygga ser vi som 

mycket positivt med tanke på att det är en grundsten i målet med omvårdnaden. Det är 

betryggande att få veta att patienterna får känna trygghet när de befinner sig i svåra 

situationer. Vi anser dock att det skall vara en självklarhet att alla patienter skall känna 

sig trygga när de uppsöker akutmottagningen. De faktorer som beskrivs i kategorin 

Känsla av trygghet och som har sörjt för det beskriver hur all vårdpersonal borde agera 

för att ge patienten en god vård. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonal tar till sig 

det positiva i denna studie, och försöker att fortsätta arbeta på det sättet. 

 

 

 

 

Förslag till vidare forskning: 

 

Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur vårdpersonalen upplever arbetet 

på akutmottagningar, och hur de själva upplever att de bemöter patienterna. Vidare 
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skulle man då kunna göra en jämförelse över hur vårdpersonalen upplever sitt 

bemötande och hur patienterna upplever mötet med vårdpersonalen. 

 

Praktiska implikationer 

Oavsett om det är väntetid eller inte på akutmottagningen bör sjuksköterskan informera 

patienten kontinuerligt om vad som sker och vad som kommer att ske omkring denne. 

Likaså bör sjusköterskan ideligen titta till patienten och visa empati och ett intresse för 

individen. Även om sjuksköterskan arbetar under stress bör detta inte användas som 

ursäkt till patienten och bemötandet skall inte heller påverkas negativt av den stressiga 

situationen. Sjuksköterskan bör vara medveten om trygghetens betydelse för patienten 

och hur den kan uppnås för den specifika individen. Nedan nämns några konkreta 

direktiv att arbeta utifrån: 

 

 Kommunicera med patienterna. 

 Informera patienterna. 

 Kontinuerlig tillsyn av patienten.  

 

 

Nedan beskrivs några frågor som en sjuksköterska kan reflektera över för att erhålla ett 

empatiskt förhållningssätt i mötet med patienten: 

 

 Hur skulle du som sjuksköterska själv vilja bli bemött och omhändertagen av 

vårdpersonalen om du blev patient/anhörig på en akutmottagning? 

 Hur ger du som sjuksköterska information och vilken information väljer du att 

ge patienten? 

 Har du som sjuksköterska tänkt på hur du utför omhändertagandet av patienter, 

det som inte är viktigt för dig kanske är viktigt för någon annan. 

 Hur använder du som sjuksköterska ditt kroppsspråk och språk i mötet med 

patienten? 
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