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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Personer med ej akuta tillstånd utgör en betydande del av besökarna på en 

akutmottagning och det är av vikt att deras omvårdnad innehåller kvalitet. Hög 

patientgenomströmning medför ökad arbetsbelastning och stressiga situationer, vilket 

kan medföra att sjuksköterskan fokuserar på symtomen och människan glöms bort. 

Syftet med studien var att belysa hur personer med ej akuta tillstånd upplever 

omvårdnaden på en akutmottagning i Storbritannien och Sverige. Metod: 

Innehållsanalys gjordes av artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet visade att det fanns 

brister i omvårdnaden som påverkade vårdrelationen, tryggheten och lidandet hos de 

vårdsökande personerna. Slutsats: För att minimera onödigt lidande och skapa trygghet 

för personer i en beroendesituation bör sjuksköterskan fokusera mer på den enskilda 

individens behov. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, vårdsökandes upplevelse, vårdrelation, lidande och 

trygghet.  
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BAKGRUND 

Personer med ej akuta tillstånd kan vara i behov av lika mycket omvårdnad som 

personer med akuta skador/sjukdomar. Mer uppmärksamhet kan behöva ges till de 

akut sökande personernas specifika behov, trots att deras skador inte är livshotande. 

Personer med ej akuta tillstånd utgör en betydande del av besökarna på en 

akutmottagning och det är av vikt att deras omvårdnad innehåller kvalitet. 

Uppfattningen om vad som är god omvårdnad och vad den bör innehålla kan skilja 

sig mellan olika personer. De personer som besöker en akutmottagning är många 

gånger äldre och dessutom ofta multisjuka, vilket medför att omvårdnaden på en 

akutmottagning kan bli omfattande (Huggins, Gandy & Kohurt, 1993). 

 

På en akutmottagning kan patientgenomströmningen vara hög, vilket kan medföra att 

vården bedrivs enligt löpandebandprincipen. En risk med hög arbetsbelastning och 

stressiga situationer kan vara att sjuksköterskan fokuserar på symtomen och 

människan glöms bort. Vissa personer som besöker akutmottagningen kan få en 

känsla av att de är bortglömda och den utdragna vistelsen kan medföra att även 

mentalt klara personer blir förvirrade (Kihlgren, 2005).  

Akutmottagning och vårdarnas patientprioritering 

Akutmottagning är en avdelning på sjukhus för undersökning och behandling av 

personer med akuta tillstånd. Till denna typ av mottagning har alla rätt att söka vård 

om inte vårdorganisationen har byggt upp andra rutiner. Dagtid kan personer med 

varierande sjukdomstillstånd bli hänvisade till exempelvis jourcentraler. Med 

akutmottagning menas i föreliggande studie en mottagning som har öppet dygnet 

runt, alla har rätt att uppsöka den för att få vård och den ligger i anslutning till ett 

sjukhus. Enligt Huggins et al. (1993) förekommer det på akutmottagningar 

situationer där beslut och behandling måste ske snabbt och effektivt, exempelvis vid 

större trauma och hjärtinfarkter, men merparten av de vårdsökande har ett 

sjukdomstillstånd som inte är livshotande, vilket medför en lägre prioritet. Region 

Skåne (2006) förklarar att när personer kommer till en akutmottagning gäller det för 

vanligtvis sjuksköterskan att snabbt göra såväl en medicinsk bedömning som en 

omvårdnadsbedömning, så att personerna blir omhändertagna på ett adekvat och 

professionellt sätt. Det gäller att sjuksköterskan kan bedöma vilken vård som behövs 

och vem som skall utföra den. Många gånger är denna första bedömning väsentlig 

för utgången av personens tillstånd. Det är vanligt att denna bedömning kallas triage. 

Ordet kommer från det franska ordet triage som betyder sortera (Region Skåne, 

2006). Vid bedömning enligt triage görs indelning efter fyra kategorier. Kategori ett 

och två får snabb bedömning och vård. Till kategori ett inräknas skador eller 

sjukdomar som medför andningshinder och större inre och yttre blödningar. Efter det 

prioriteras skallskador med misstänkt intrakraniell blödning, öppna frakturer, större 

slutna frakturer som kan ge cirkulationsstörningar och större mjukdelsskador. De 

personer som tillhör kategori tre och fyra, exempelvis slutna frakturer och 

begränsade mjukdelsskador, får inte bara vänta längre tid innan de får vård, utan 

också tiden mellan ankomst och bedömning kan vara lång (Sibbritt, Isbister & 

Walker, 2006). Ej akuta tillstånd betraktas i föreliggande studie enligt de tillstånd 

som tillhör triagekategori tre och fyra.  
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Vårdsystemen i Storbritannien och Sverige; Likheter och olikheter 

Storbritannien använder sig, i likhet med Sverige, av triagesystemet som ett 

arbetssätt vid prioritering av personernas tillstånd vid akutmottagningar. De båda 

ländernas vårdsystem grundas på att samtliga invånare skall tillhöra en husläkare vid 

en vårdcentral, men systemet är mer utvecklat i Storbritannien. Hälso- och 

sjukvården i Storbritannien finansieras av skattemedel och huvuddelen av sjukhusen 

drivs av staten. I Storbritannien har hälsodepartementet det övergripande ansvaret 

men National Health Service står för drift och tillsyn (National Health Service 

[NHS], 2007). Driften av sjukvården i Sverige sköts av landstingen med 

Socialstyrelsen som expert- och tillsynsmyndighet. Ytterligare en skillnad mellan 

länderna är att i Sverige tas en avgift ut för undersökningar, läkarbesök och i vissa 

landsting även för besök hos distriktssjuksköterska (Nationalencyklopedin [NE], 

2007). 

Omvårdnad 

Omvårdnad inom svensk hälso- och sjukvård avser, enligt Socialstyrelsens 

författning (SOSFS, 1993:17), hjälp för kortare eller längre tid till personer som på 

grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar av att planera eller genomföra 

handlingar som hör till deras dagliga liv. Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån personers 

individuella möjligheter och behov samt att minska lidandet. Omvårdnad omfattar 

också åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och 

obehag (SOSFS, 1993:17). Hawley (2000) menar att förutom den på akutmottagning 

direkt livräddande och livsuppehållande vården skall också stöd och hjälp ges åt 

personer i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 

behandlingssituationer. Omvårdnad skall enligt (SOSFS, 1993:17) planeras och 

genomförs så att personens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och 

integritet tillgodoses.  

 

Bristande omvårdnad, oftast orsakad av omedvetet handlande, dålig kunskap eller 

avsaknad av reflektion hos vårdpersonalen, kan enligt Dahlberg (2002) åsamka ett 

vårdlidande. Vårdlidande är att bli förnekad som en lidande människa. Dahlberg 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vårdlidande har flera 

aspekter, såsom upplevelse av maktlöshet, att inte förstå vad som sker och att som 

person bli avpersonifierad. Upplevelsen av maktlöshet förstärks av att det i 

vårdrelationen finns ett beroende från personens sida. Personer befinner sig i en 

situation där de känner sig utelämnade till en sjuksköterskas vilja att göra gott. Att 

vare sig förstå vad som sker runtomkring eller med sig själv samt vad som komma 

skall leder också till ett vårdlidande. En mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och person är absolut nödvändig för att god vård med lindrat lidande 

och ökat välbefinnande ska kunna bedrivas. Darby (2002) hävdar att den 

mellanmänskliga relationen i samband med omvårdnad på akutmottagningar kan 

vara otillräcklig. Dahlberg et al. (2003) poängterar att i förhållandet mellan 

sjuksköterska och person måste båda parter vara aktiva för att en vårdande relation 

ska kunna uppstå. I relationen som finns mellan sjuksköterska och person skiljer sig 

rollerna åt på det sättet att sjuksköterskans engagemang är professionellt. Att uppleva 

otrygghet är en känsla som hos många personer är förknippad med lidande och är 

nära kopplat till fenomenet hot. Med detta menas att om en människas 

vardagstillvaro hotas, av exempelvis sjukdomar, upplevs en känsla av otrygghet.  
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Upplevelse  

För att kunna tolka behovet av omvårdnad måste sjuksköterskan försöka förstå 

personens upplevelser. Sjuksköterskor kan inte förstå en persons upplevelser och 

livsvärld enbart genom att iaktta och reflektera utan förståelsen för personens 

upplevelser kommer i samtalet och interaktionen (Birkler, 2007).    

 

Upplevelse kommer ifrån att uppleva som är att vara med om något som direkt berör 

en person. Att uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan. För att förstå 

personens upplevelse måste enligt Dahlberg et al. (2003) hänsyn tas till personens 

livsvärd oavsett var i vårdkedjan en person befinner sig. Livsvärldsperspektivet 

innebär att se, förstå, beskriva och analysera en människas värld så som den upplevs. 

”Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än 

omedvetet, tar för givet.” (Dahlberg et al., 2003, s.24). Livsvärlden måste ses utifrån 

människors erfarenheter, upplevelser och det unika i varje tillfälle. Det är genom 

livsvärlden människor söker livsinnehåll och mening, älskar, hatar, arbetar, tycker 

och tänker. För att fårstå hur personen upplever sin hälsa, sjukdom, sitt lidande, 

välbefinnande eller sin vård, måste det finnas en dialog så att personens egna 

berättelse kan delges sjuksköterskan och därigenom får denne tillgång till personens 

livsvärld (Dahlberg et al., 2003). Nyström (2002) menar att det är väsentligt att 

sjuksköterskor på en akutmottagning har ett holistiskt synsätt på människan. För att 

kunna ha ett holistiskt synsätt på människan måste sjuksköterskan ha en förståelse 

för den unika individens livsvärld. 

 

Upplevelser av betydelse i hälso- och sjukvården är känslan av att vara 

omhändertagen och att inte behöva bekymra sig för att inte klara sina grundläggande 

behov. Får en person den hjälp den är i behov av medför det en känsla av trygghet 

(Carlsson & Dahlberg, 2002). Fortsättningsvis i föreliggande studie kommer 

upplevelse att betraktas i likhet med Carlsson och Dahlberg. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Som teoretisk referensram har Kari Martinsens omvårdnadsteori (1989) valts. 

Anledning till vald teori är att teorin förklarar begreppet omsorg. Omsorgens 

grundhållning är att i förhållandet och interaktionen mellan två människor i en 

praktisk arbetssituation, ska sjuksköterskan respektera personen utifrån dennes 

situation. Teorin framhåller att kommunikationen är väsentlig i interaktionen mellan 

två människor. Det åligger sjuksköterskan att tolka, artikulera och handla utifrån en 

professionell bedömning. Bedömningen ska grundas på kunskap om orsaken till 

personens lidande. Sjuksköterskans förståelse för personens situation visar sig i 

sjuksköterskans kroppsspråk, blick och språkbruk (Martinsen, 1989). 

 

Teorin utgår från LØgstrups skapelsefenomenologi (Martinsen, 1989) som betonar 

människors fundamentala ömsesidiga beroende av varandra. Omvårdnad är 

uppbyggd kring begreppet omsorg. Som relationsbegrepp innefattar omsorg någon 

form av mellanmänsklig relation mellan två individer, en relation baserad på 

ömsesidighet, gemenskap och solidaritet. Omsorg i teorin framhålls som väsentligt 

för allt mänskligt liv och en grundläggande aspekt i omsorgen är människors 

beroende av varandra. Beroendet av andra människor ökar vid tillstånd av sjukdom, 

lidande och funktionsnedsättning. Detta beroende kräver en respons från den andra 
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parten. Omsorg är responsen på en människas beroende. Omsorgen av en persons 

beroende ligger således till grund för omvårdnaden (Martinsen, 1989).  

 

Teorin strävar mot att klarlägga vad som beskrivs som en moraliskt försvarbar 

omvårdnadsutövning där principen är att ansvar skall tas för de svaga. Principen 

betonar skillnader i människors makt och förmåga att tillförsäkra sig den hjälp de 

behöver. I maktförhållandet mellan vårdare och vårdbehövande är det vårdaren som 

har makten och det moraliska ansvaret. Människors grundläggande beroende av och 

ansvar för varandra är den människosyn som omvårdnaden måste grundas på. I 

människosynen läggs tonvikten på gemenskapen mellan människor. Teorin betonar 

vikten av människors lika värde och framhåller att oavsett status, prestationer och 

andra yttre kännetecken kan alla människor när som helst komma i situationer där de 

behöver hjälp (Martinsen, 1989). 

 

Vidare framgår av teorin att omvårdnad innefattar ytterligare ett par centrala 

begrepp. Omsorg är en social reaktion, som baseras på gemenskap och solidaritet. 

Omsorg handlar om förståelse för andra, en förståelse som människor tillägnar sig 

genom att göra något för och tillsammans med andra. Människor utvecklar 

gemensamma erfarenheter av uppkomna situationer. Det är vid dessa situationer en 

person kan få en förståelse för den andre personens lidande genom deras sätt att 

förhålla sig till situationen. Om omsorgen skall bli äkta, måste sjuksköterskan 

förhålla sig till den vårdbehövande personen utifrån en hållning som bejakar 

personens totala situation. I detta ligger en ömsesidighet som utvecklats genom 

interaktion i en praktisk arbetssituation. Den karakteristiska grundhållningen i 

omsorg är engagemanget och inlevelseförmågan samt moraliskt och professionellt 

omdöme i omvårdnaden. Omvårdnaden skall inte på förhand ha fastställda mål utan 

mål skall sättas upp tillsammans med personen och utgå ifrån sjuksköterskans 

professionella bedömning i här och nu situationer. All omvårdnad måste baseras på 

en personlig relation mellan sjuksköterskan och patienten, där sjuksköterskan känner 

och förstår patientens lidandes- och livshistoria. Professionell omvårdnad skall 

dessutom präglas av aktivt handlande för patientens bästa (Martinsen, 1989). 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur personer med ej akuta tillstånd upplever 

omvårdnaden på en akutmottagning i Storbritannien och Sverige. 

 

METOD 

Metoden som valdes var litteraturstudie. Vid en litteraturstudie görs enligt Forsberg 

och Wengström (2003) en genomgång av aktuell empirisk forskning inom det valda 

problemområdet. Genomgången skall innefatta vetenskapliga artiklar och leda till att 

problemet förtydligas samt identifieras och relateras till tidigare forskning inom 

området.  

Material och urval 

Databaser som användes var CINAHL, Academic Search Elite, Svemed+ och 

Pubmed. Sökord som användes var emergency-care, life-experiences, patient-
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attitudes, narratives, nurse-patient-relations, caring, non-urgent, nursing-role, 

emergency department, waiting time, minor injuries, encounter, quality of care samt 

MeSH-termerna emergency-nursing, emergency-service, patient-care och patient-

satisfaction. Sökorden kombinerades i olika kombinationer (se bilaga 1). I Pubmed 

användes funktionen related articles. Använda artiklar framkom vid sökningararna i 

CINAHL och Pubmed. Sökningar gjordes även i databaserna Academic Search Elite 

och Swemed+ utan att nytt resultat erhölls.  

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

så att informationen var tillförlitlig. De skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

De studier som artiklarna baserades på skulle vara utförda i Sverige eller 

Storbritannien. Publiceringen skulle vara gjord efter år 1997 för att innefatta den 

senaste forskningen. Studierna skulle utgå ifrån den vårdsökandes perspektiv. 

 

Exklusionskriterier för artiklarna var att de ej skulle grundas på studier av personer 

under 19 års ålder. Detta för att studien ska grundas på den vuxna och äldre 

befolkningen. Artiklarna skulle ej ha personers perspektiv på den medicinska 

behandlingen som utgångspunkt. 

 

Efter urvalsprocessen fanns nio artiklar (se bilaga 2). Dessa artiklar har granskats 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. 

Analys 

Analysmetod som användes var innehållsanalys med kvalitativ ansats vilken 

inspirerades av Findahl och Höijer (1981).  

 

Steg ett av analysen började med att textmaterialet lästes igenom ett antal gånger. 

Detta gjordes för att få en överblick och en förståelse för hela materialet. Vid dessa 

genomläsningar gjordes understrykningar av den text som motsvarade syftet. 

Läsning av materialet och understrykningar gjordes var för sig med olika färg på 

markeringspennorna, detta för att minimera påverkan på varandra.  

 

I steg två jämfördes de understrukna meningsenheterna. Då åsikterna skilde sig åt 

angående vilka meningsenheter som skulle lyftas ut diskuterades dessa och 

respektive understrykare fick motivera sin understrykning. Motiveringarna 

diskuterades tills enighet uppnåddes. Ett exempel på en meningsenhet som 

diskuterades var följande:  

 

”The differences did not lie in what the nurse´s actually did. 

Instead it was their attitude towards patients and relatives that 

were of importance, i.e. that they showed patience and kindness.” 

(Larsson-Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004, s. 

172). 

 

Diskussion uppstod angående meningsenhetens innehåll samt var den 

skulle börja och sluta.  

 

I steg tre kodades meningsenheterna efter innehållet. I detta steg gjordes en 

översättning till svenska utan att innehållets betydelse förändrades. Ovanstående 
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meningsenhet fick således koden: Sjuksköterskans attityd till personer och deras 

anhöriga var viktigare än själva handlingen. 

 

I steg fyra skapades subkategorier av de koder som hade bildats genom att diskutera 

kodernas innehåll. Ovanstående exemplifierade meningsenhet hamnade under 

subkategori vårdrelation. 

 

I steg fem kombinerades subkategorier med liknande innehåll och dessa bildade 

kategorier. Subkategorin vårdrelation tillsammans med subkategorierna 

sjuksköterskans uppmärksamhet, objektifiering, information och sjuksköterskans 

förståelse för personens livsvärld bildade kategorin: Upplevelse av vårdrelationen. 

Subkategorierna fysiskt lidande, oro och rädsla, information om väntan och känsla av 

utanförskap bildade kategorin: Upplevelse av lidande. Subkategorierna tillit, 

ensamhet, beroende av andra och brist på information bildade kategorin: Upplevelse 

av trygghet/otrygghet. För att resultatet skall bli överskådligt och lättläst kommer de 

bildade kategorierna att bilda rubriker under resultatet. 

 

RESULTAT 

Vid första stegets genomläsning sågs ett tydligt mönster kring den bristfälliga 

informationen, personers känsla av att vara bortglömda och att sjuksköterskan vid 

bemötande riktade sin uppmärksamhet mot de medicinska uppgifterna. 

Upplevelse av vårdrelationen 

Personerna som besökte akutmottagningen tyckte delvis att den vård de fick var 

tillfredsställande och kommenterade ofta hur vänlig sjuksköterskan var. Dock tyckte 

personerna att sjuksköterskan inte alltid förstod personernas hemförhållande och 

vilka omständigheter som förelåg intagningen (Spilsbury, Meyer, Bridges & 

Holman, 1999).  

 

Personerna tyckte det var viktigt att det fanns en kontinuitet vad gällde 

sjuksköterskan, som de träffade under sin vistelse på akutmottagningen, då detta 

genererade positiva upplevelser av vården (Wiman, Wikblad & Idwall, 2007). 

Personer beskrev också att de hade upplevt att vården bedrevs enligt en 

löpandebandprincip där olika sjuksköterskor kom och gjorde det de skulle och sedan 

försvann ut genom dörren. Detta gjorde att personen fick en mängd olika intryck 

vilket medförde att det var svårt att förstå helheten av den situation, som de befann 

sig i (Nyström, Nyden & Petersson, 2003b). 

 

Nydén, Petersson och Nyström (2003) fann att äldre personer på akutmottagningen 

kände trygghet då de överlämnade vården till sjuksköterskan. De äldre personerna 

hade förtroende för sjuksköterskans kompetens och kände att de skulle bli väl 

omhändertagna. 

 

Personer som besökte en akutmottagning gavs inte alltid tillfälle att berätta och 

diskutera sina besvär oavsett om de var fysiskt eller psykiskt betingade. Detta 

orsakade en känsla av att bilden av deras tillstånd och situation aldrig till fullo 

framkom. Två grupper av sjuksköterskor beskrevs, en grupp som fokuserade på 
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personen och en grupp som fokuserade på läkarens profession och de undersökningar 

som ordinerades (Spilsbury et al., 1999). 

 

“A nurse was undressing a patient while talking to another nurse. 

The physician was simultaneously assessing the patient’s status. 

None of them spoke to the patient, who was completely conscious. 

When the patient was undressed, the nurse applied the probe to the 

pulsoximeter without saying a word to the patient.”  

(Wiman & Wikblad, 2004, s.427). 

 

Vissa personer försökte skapa en relation till sjuksköterskan genom att skämta eller 

uppmärksamma sjuksköterskans skämt. Detta verkade vara en mer eller mindre 

medveten strategi för att förbättra den mellanmänskliga relationen med 

sjuksköterskan som de var beroende av (Nydén et al., 2003). 

 

Vid det praktiska utförandet av vårduppgifter var det inte hur sjuksköterskan utförde 

uppgifterna som var viktigast utan deras attityd gentemot personerna. Det var 

väsentligt att sjuksköterskan visade tålamod och vänlighet, även uppmärksamhet och 

omtänksamhet var exempel på attityder som upplevdes positivt av personer. Personer 

upplevde att sjuksköterskor ibland hade en bristande förståelse för personers 

tillstånd, vilket visade sig i sjuksköterskornas sätt att tala till personerna. Detta 

framkom tydligast då sjuksköterskan inte gav personen tillfälle att berätta om sin 

situation och talade till personen med medicinska termer. (Larsson-Kihlgren et al., 

2004). 

 

Personer med ej akuta tillstånd som sökte till akutmottagningen upplevde att 

sjuksköterskan såg dem mer som ett objekt än en individ. Personerna ville inte 

konfrontera sjuksköterskan, och berätta om de brister i omvårdnaden som de 

upplevde eftersom de inte ville riskera att framstå som obekväma och besvärliga. Ett 

sådant beteende kunde uppfattas som stötande av sjuksköterskan (Nyström et al., 

2003b).  

 

De krav som ställdes på vården skiljde sig från äldre och medelålders personer. De 

äldre personerna ville inte ställa för höga krav på sjuksköterskan då hon eller han 

ansågs ha en hög arbetsbelastning. Äldre personer ansåg sig själva som gäster på 

akutmottagningen och ville inte vara till besvär. Medelsålders akut sökande personer 

ansåg att det var deras rätt att få den bästa möjliga omvårdnaden (Sörlie, Torjuul, 

Ross & Kihlgren, 2006). 

 

Upplevelse av trygghet/otrygghet 

Upplevelse av trygghet var exempelvis att personerna kände att de kunde fråga om 

allt och att sjuksköterskan alltid gav ett svar som kunde förstås (Sörlie et al., 2006). 

Personerna beskrev att det var frustrerande, oroande och skrämmande att bli lämnad 

ensam att vänta i ett rum i timmar. Att ligga på en brits i korridoren upplevdes 

däremot tryggare då personerna kände att de kunde tillkalla sjuksköterskan ifall deras 

hälsotillstånd plötsligt förvärrades (Nyden et al., 2003). 
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”If you don´t bring a family member it is much worse to be kept in 

an examination room than in the corridor. People are running 

around on the corridor and you can always call for a nurse.” 

(Nyden et al., 2003, s.271). 

 

Sjusköterskans sätt att kommunicera hade stor betydelse för patientens känsla av 

trygghet och välbefinnande. Den informella, allmänna och humoristiska 

kommunikationen med sjuksköterskan under väntetiden på exempelvis provsvar, 

medförde att personen upplevde en känsla av välmående och trygghet (Wiman et al., 

2007). 

 

Ett bristande engagemang och dålig information från sjuksköterskan om skadan, dess 

konsekvenser, eftervård och psykologiska reaktioner, gav personen upplevelsen av 

otrygghet (Wiman et al., 2007). Personerna upplevde otrygghet och osäkerhet då 

väntan blev lång och ingen information fanns att få (Nyden et al., 2003). Larsson-

Kihlgren et al. (2004) hävdar att då personer inte blev informerade om väntetiden 

ökades deras behov av att bli sedda, annars upplevde de irritation, rastlöshet och 

frustration. Personerna framhöll vikten av att kunna lita på sjuksköterskan och känna 

trygghet i det av henne/honom fattade beslutet. Något som upplevdes som problem 

var att personerna inte visste om de kunde lämna sitt rum för att leta efter toalett eller 

telefon då de var ängsliga för att missa kontakten med läkaren och därmed viktig 

information (Larsson-Kihlgren et al., 2004). 

 

Då personer blev lämnande ensamma i ett rum och fick ta hand om sig själva, 

exempelvis under väntan på provsvar, var det inte ovanligt att personen inte förstod 

vad som skulle hända. Upplevelsen av ensamhet som kom över dem medförde en 

känsla av oro över deras egendom, ekonomiska situation och hemförhållande. Denna 

oro medförde att vissa personer upplevde att de förlorat kontrollen och utryckte 

vemod över detta (Larsson-Kihlgren et al., 2004).  

 

Sjuksköterskor som sökte ögonkontakt och tog sig tid att lyssna på personen möttes 

med tacksamhet. Sådant bemötande av sjuksköterskan medförde att personen blev 

lugn och kände sig trygg och vågade ställa frågor. I sådana möten upplevdes ingen 

stress. Personerna betonade att om de möttes med god omvårdnad, medförde detta 

känslor av trygghet (Larsson-Kihlgren et al., 2004). 

 

Upplevelse av lidande 

Upplevelse av lidande bestod såväl av psykiskt lidande som av fysiskt lidande. Det 

psykiska lidandet uppstod när personens omvårdnadsbehov inte blev tillgodosett utan 

uppmärksamheten riktades mot personens medicinska behandling. Personen fick då 

en känsla av utanförskap och att han eller hon endast fick kontakt med 

sjuksköterskan vid undersökningar av personens fysiska status. Personerna var också 

angelägna att få information och då detta behov inte blev tillfredsställt fick 

personerna en känsla av rädsla, som påverkade situationen negativt (Larsson-

Kihlgren et al., 2004).  

 

Efter att sjuksköterskan hade gjort en initial första bedömning och omhändertagande 

lämnades personen oftast ensam. Detta medförde att personen lämnades ensam med 

obesvarade frågor och känslan av att vara oviktig och övergiven. Sjuksköterskors 
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bristande delgivning av information och kunskap till personerna medförde känslor av 

besvikelse och missnöjdhet (Wiman et al., 2007). 

  

Det första mötet med vårdpersonalen var av betydelse för den fortsatta vården. Var 

mottagandet vänligt och respektfullt medförde detta att personernas känsla av 

värdighet bevarades. Så väl yngre som äldre personer ville bli respekterade och 

accepterade som vårdsökande, som var i behov av sjuksköterskans vårdåtgärder. 

Upplevelsen av bristande information gav personerna känslor av utanförskap. 

Personer som besökte en akutmottagning upplevde att deras vistelse på 

akutmottagningen blev ifrågasatt och fick känslan av att sjuksköterskan inte 

godkände personens anledning till besöket då denne hade förklarat sitt 

hälsorelaterade problem (Nydén et al., 2003). 

 

”They seemed to think that there is nothing wrong with me. They 

seemed to think that I just came to the ECU for no reason at all. I 

have heard them say as much.” (Nydén et al., 2003, s.272) 

 

Ibland fick personerna mer information än nödvändigt om sjuksköterskans stressiga 

situation. Detta medförde att personerna inte ville ringa eller kalla på sjuksköterskan 

(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003a). Många personer upplevde att de var en 

börda för sjuksköterskan och med vetskapen om att sjuksköterskan hade mycket att 

göra så ville den vårdsökande personen inte vara till besvär. Detta kunde medföra att 

personen inte vågade uttrycka behovet av omvårdnad (Nyström et al., 2003a).   

 

Om personen blev hänvisad till ett rum där de fick vänta på läkaren var det viktigt att 

personen upplevde tillit/förtroende för sjuksköterskans kompetens vad det gällde 

bedömning och omhändertagande. De personer som inte hade en känsla av 

förtroende upplevde att rädslan kom över dem och var oroliga över att inte få hjälp 

om tillståndet försämrades (Nydén et al., 2003).   

 

De vårdsökande personerna kände att det bästa sättet för sjuksköterskan att göra 

väntan uthärdlig var att hålla dem informerade om vad som försiggick och skulle ske 

i deras vårdsituation (Spilsbury et al., 1999). Trots en förväntan om att väntetiden 

kunde vara lång så uttrycktes det att informationen kring väntan var bristfällig, 

exempelvis varför behövde inte vissa personer vänta lika länge på att få vård. 

Bristande information angående väntetiden medförde en känsla av ovisshet, som 

uppfattades negativt och upplevdes förvärra lidandet (Cross, Goodacre, O´Cathain & 

Arnold, 2005). 

 

Upplevelsen av fysiskt lidande var exempelvis att många personers basala behov 

såsom mat och dryck inte beaktades av sjuksköterskor på akutmottagningarna 

(Nydén et al., 2003). 

 

“I was lying for over 23 hour and I was given nothing to eat during 

all that time. The nurses are not attentive at all.”  

(Nydén et al., 2003, s.271) 

 

Enligt Spilsbury et al. (1999) upplevde äldre personer att deras bekvämlighet tidvis 

förbisågs. Som exempel framkom att det inte fanns filtar att få tag på, ej heller 

tryckavlastande utrustning om personen var i behov av sådan. Andra praktiska saker 
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som påverkade det fysiska lidandet var till exempel att personen kunde få varm dryck 

i en plastmugg, utan hållare. Ett annat exempel är att saker placerades utom räckhåll 

för personerna. Personerna påpekade också vikten av att ha tillgång till riktiga 

toaletter. Vetskapen om att personerna kanske skulle få använda bäcken eller pottstol 

gjorde att de inte drack eller åt någonting under vistelsen på akutmottagningen. Detta 

blev ett problem då väntan kunde bli så lång som 14 timmar.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa hur personer med ej akuta tillstånd upplever 

omvårdnaden på en akutmottagning i Storbritannien och Sverige. Metoden som 

användes var en litteraturstudie, detta för att få en samlad bild över den kunskap som 

finns skriven inom ämnesområdet. Mängden skriven kunskap bedömdes vara 

tillräcklig för att syftet skulle kunna besvaras. 

 

Artiklarnas som valdes ut för analys skulle ha en kvalitativ ansats. Artiklar som 

grundas på kvalitativa undersökningar beskriver individens egna och unika 

upplevelse av den upplevda erfarenheten. Eftersom det är svårt att med förbestämda 

uppsatta mätvärden beskriva en persons individuella upplevelse så ingår inga artiklar 

baserade på kvantitativa metoder. En negativ effekt av att endast analysera artiklar 

med kvalitativ ansats är att antalet personer i studien kan vara lågt. Enligt Willman et 

al. (2006) leder ett lågt deltagarantal i studierna till att varje persons upplevelse får 

stor del av resultatet, vilket kan medföra att resultatet inte representerar hela 

undersökningsgruppen.    

 

Sverige valdes eftersom det är det land vi kommer att vara verksamma inom. 

Dessutom valdes Storbritannien, eftersom det dels gav en större mängd litteratur 

inom ämnesområdet, dels för att det medförde ett något vidare seende. Att valet föll 

på Storbritannien baserades på att dess sjukvårdssystem är likt det svenska (NHS, 

2007 & NE, 2007). Genom att även Storbritannien involverades i studien kan 

resultatet anses ha en högre grad av tillförlitlighet än om undersökningarna enbart 

hade baserats på svenska förhållanden vid akutmottagningar.  

 

Samtliga nio artiklar är vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Att de är 

skrivna på engelska kan medföra en viss risk för tolkningsfel vid översättningen.  

 

Valet av inklusionskriterier underlättade urvalet av artiklar. Genom att begränsa 

urvalet av artiklar publicerade efter år 1997 anses resultatet vara någorlunda aktuellt 

och lämpligt för blivande sjuksköterskor att ta till sig för reflektion. Valet att rikta 

studien mot den vuxna och äldre befolkningen gjordes för att begränsa studiens 

omfattning. Barn och tonåringar exkluderades på grund av att det finns en risk för att 

en intervju om deras upplevelse skulle spegla för mycket av medföljande anhörigs 

känslor och åsikter. Anledning till vald analysmetod var dels för att valda artiklars 

undersökningar baserades på kvalitativ analysmetod, dels för att metoden kändes 

användbar på textmaterialet. Att rikta studien mot personens perspektiv gjordes för 

att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna använda studien till att öka vår 

förståelse för den sjuka/skadade personens situation och därigenom kunna verka för 

att minska lidandet. 
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Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna enligt Willman et al. (2006) framgick det att 

samtliga artiklar hade en klar och tydlig problemformulering. Vid genomgången 

visade sig tre artiklar sakna etiskt resonemang men det framgår dock tydligt att 

studierna har blivit godkända av en etisk kommitté. Metod för urvalsförfarande, 

datainsamling och analys var i samtliga artiklar tydligt beskrivet. Studiernas syfte 

besvaras i respektive artikels resultat och redovisas på ett begripligt och tydligt sätt. 

Sammanfattningsvis bedömdes kvalitén av artiklarna som tillfredsställande. 

 

Innehållsanalys som metod lämpar sig enligt Findahl och Höijer (1981) bra på 

material med kvalitativ ansats. Inledningsvis gjordes analysarbetet var för sig, detta 

för att stärka validiteten i arbetet. Koder som behandlar ämnet information återfanns 

under flera av de framtagna kategorierna. Diskussion uppstod om information skulle 

bilda egen kategori eller om information skulle ingå som ett stycke under vardera 

kategori. Eftersom information framkom i flera olika sammanhang och med olika 

betydelser beslutades att information skulle ingå som subkategori i de olika 

kategorierna. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att det var väsentligt att vårdrelationen präglades av 

kontinuitet, det vill säga att det var samma sjuksköterska som utförde alla 

omvårdnadsåtgärder, vilket var ett sätt att ge personerna en positiv upplevelse av 

vården. Om kontinuitet saknades och olika sjuksköterskor utförde olika 

omvårdnadsåtgärder upplevdes vården enligt löpandebandprincipen, vilket medförde 

att personer hade svårt att förstå helheten av den uppkomna situationen. Att det är 

viktigt med kontinuitet under vårdtiden bekräftas av Hawley (2000) som menar att 

det inte bara är den första kontakten mellan sjuksköterskan och den vårdsökande 

personen, utan även den fortsatta kontakten är viktig för att upplevelsen av 

akutmottagningen ska bli så positiv som möjlig. Martinsen (1989) menar i sin teori 

att en del av begreppet omsorg innefattar en social reaktion mellan två människor. 

Sjuksköterskan kan genom att göra någonting för och tillsammans med personer 

samt genom kontinuerlig interaktion få den förståelse för andra som omsorg handlar 

om. Vi undrar om en ökad personaltäthet innebär bibehållen kontinuitet även vid hög 

patientgenomströmning och om det i så fall kan medföra ett minskat lidande?  

 

Resultatet visar att det fanns två grupper av sjuksköterskor, en grupp som fokuserade 

på patienten och en grupp som fokuserade på läkarens profession och de 

undersökningar som ordinerades. Att sjuksköterskor fokuserade mer på läkarens 

profession orsakade en känsla av att personens tillstånd och situation aldrig till fullo 

uppdagades. Om sjuksköterskans uppmärksamhet riktades mot personens medicinska 

behandling och personens omvårdnadsbehov inte blev tillgodosett upplevde personen 

ett psykiskt lidande och känsla av utanförskap. Detta styrks av Attree (2001) som 

påstår att vården bedrivs efter rutiner och inte tar hänsyn till personen och dess 

specifika behov, vilket ger en känsla av att inte vara viktig samt utanförskap. De 

olika professionerna talar med varandra, trots att personen befinner sig i samma rum. 

Dessutom använder de ett språk som personen inte förstår. Martinsen (1989) 

framhåller i sin teori att en av grunderna i omsorg av andra är engagemang och 

inlevelseförmåga. Martinsen (1989) anser att sjuksköterskan måste förhålla sig till 

den vårdsökande personen utifrån en hållning som bekräftar personens totala 
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situation. En aspekt vi tror kan påverka sjuksköterskans sätt att agera och fokusera är 

erfarenheten hos sjuksköterskan. Kanske behöver en erfaren sjuksköterska inte 

koncentrera sig i samma utsträckning på läkarens ordinationer. Kan det vara så att 

vissa sjuksköterskor har ett större intresse för de medicinska uppgifterna och därför 

inte tar sig tiden att se till den unika individen?  

 

Den beroendesituation som besökande personer på en akutmottagning hamnat i 

medförde att de hade en mer eller mindre medveten strategi för att förbättra 

relationen till sjuksköterskan. Viljan att förbättra relationen till sjuksköterskan 

medförde att vissa personer inte ville konfrontera sjuksköterskan angående brister i 

omvårdnaden då detta kunde uppfattas som stötande av sjuksköterskan. Detta styrks 

av Baillie (2004) som menar, att personer i beroendeställning strävar efter att 

förbättra relationen till sjuksköterskan, och många gånger kan personens 

förhållningssätt relateras till oro över sin situation. Martinsen (1989) hävdar att 

makten i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och den vårdbehövande personen 

ligger hos sjuksköterskan. Omvårdnad i betydelsen omsorg baseras på ett moraliskt 

ansvarsfullt maktutövande som ska stämma överens med principen om att ta ansvar 

för de svaga. Svaga och sjuka människor som är i behov av vård befinner sig i en 

beroendesituation. Beroendet av andra ökar vid tillstånd av sjukdom, lidande och 

funktionsnedsättning. Makten hos sjuksköterskan grundas på det beroende den svaga 

och sjuka personen känner inför sjuksköterskan.  

 

Det påtalas i resultatet att sjuksköterskans attityd, sätt att kommunicera, engagera sig 

och ge information hade betydelse för personernas upplevelse av trygghet i 

omvårdnaden. Detta styrks av Watson, Marshall och Fosbinder (1999) som menar att 

sjuksköterskors attityd är av betydelse för att relationen mellan sjuksköterska och 

person ska utvecklas i positiv riktning. Sjuksköterskans bristande information om 

skadan, dess konsekvenser, eftervård och psykologiska reaktioner medförde 

upplevelse av otrygghet. Av rädsla för att missa viktig information var personerna 

rädda att lämna undersökningsrummet för att till exempel gå på toaletten eller ringa 

anhöriga. Detta styrks av Larsson-Kihlgren, Nilsson och Sørlie (2005) som menar att 

det är viktigt att ge rätt och kontinuerlig information under väntetiden om vad som 

skall hända med personen, eftersom detta medför att personen känner sig lugn och 

trygg. Att sjuksköterskan har en klar kommunikation och använder humor hjälper 

också till att lugna personerna. Martinsen (1989) beskriver i sin teori 

kommunikationens betydelse i den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska 

och person. Det åligger sjuksköterskan att tolka, artikulera och handla utifrån en 

professionell bedömning. Sjuksköterskans förståelse för personens situation visar sig 

i sjuksköterskans kroppsspråk, blick och språkbruk.  

 

I resultatet framkommer, att personer många gånger upplevde en större trygghet i att 

ligga i korridoren på grund av att de då lätt kunde få kontakt med en sjuksköterska 

om tillståndet försämrades. Att bli lämnad ensam i ett rum kunde ge känslor som 

frustration, oro och rädsla. Ensamheten medförde att personer uttryckte vemod kring 

känslan av att ha förlorat kontrollen över situationen. Detta styrks av Hawley (2000) 

som påtalar att personer på en akutmottagning upplever trygghet, då en sjuksköterska 

finns i närheten. Ofta förmedlas denna trygghet genom att sjuksköterskan kan 

förklara exempelvis vad som piper och händer med den tekniska utrustningen. 

Martinsen (1989) poängterar i sin teori att omsorg är väsentligt för allt mänskligt liv 

och en grundläggande aspekt i omsorgen är människors beroende av varandra. 
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Beroende kräver en respons från sjuksköterskan och denna respons utgör den omsorg 

som ligger till grund för omvårdnaden. Är akutmottagningar i Sverige utformade så 

att personers trygghet kan påverkas? 

 

Resultatet påtalar att fysiskt lidande uppkommer då personer fick vänta länge utan att 

få något att äta eller dricka samt att personernas bekvämlighet ibland förbisågs. 

Exempelvis kunde personer frysa och inga filtar fanns att tillgå. Muntlin, 

Gunningberg och Carlson (2006) menar att personer ofta saknar tillgång till mat och 

dryck under den långa väntetiden på akutmottagningen. Detta kan medföra att 

personernas hälsotillstånd försämras. Martinsen (1989) menar att omsorg inbegriper 

inlevelse i patientens situation, en professionell bedömning baserad på kunskaper om 

orsaken till patientens lidande samt åtgärder för att lindra detta lidande. I detta ingår 

således både sjuksköterskans sätt att se patienten och de handlingar hon utför 

(Martinsen, 1989). 

 

SLUTSATS 

Efter genomförd studie framkom att mer uppmärksamhet måste riktas till de 

vårdsökande personernas behov i beroendesituationen på en akutmottagning. Mycket 

av vårdlidandet på en akutmottagning ses som onödigt och kan förhindras genom 

enkla åtgärder om sjuksköterskan förändrar attityden och har ett mer öppet 

förhållningssätt. Sjuksköterskan bör reflektera över hur personer upplever 

omvårdnaden och tänka på hur de som sjuksköterskor uppträder i samband med 

utförandet av omvårdnadsåtgärder. En väsentlig aspekt av upplevelsen av 

omvårdnaden ansåg de vårdsökande personerna var information angående 

väntetiden, skadan/sjukdomen samt den efterföljande vården.  

 

Då information var en väsentlig del i upplevelsen av omvårdnaden bör ytterligare tid 

och resurser läggas på kommunikationsteknik under sjuksköterskeutbildningen. Till 

exempel så använder vissa läkarutbildningar videoinspelningar för att kunna 

upptäcka och få respons på eventuella brister i sättet att kommunicera.  

 

Genomförd studie visade ett behov av fortsatt forskning inom området med mer 

inriktning mot hur ekonomiska nedskärningar dels påverkar personernas upplevelser 

av omvårdnaden, dels hur lång tid personalen har för varje person. 
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Sökning  Sök ord Antal 
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department treatment 
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11# Nursing-Role 11136 0 

12# Patient-Satisfaction 7511 0 
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Nilsson, M., 

Skovdahl, K., 
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Wimo, A. 
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Older people awaiting 

emergency 

department treatment. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sience, 

2004. 

Att genom 

observationer och 

intervjuer med 

patienter över 75 år 

och deras anhöriga 

som följde med till 

sjukhuset, beskriva de 

förhållanden och 

händelser som tog 

plats under deras 

vistelse på 

akutmottagningen. 

Datainsamlingen 

gjordes genom 

observationer av 

patienterna. 

Observationerna 

följdes upp av 

intervjuer med de 20 

patienterna eller deras 

anhöriga i de fall där 

patienterna inte kunde 

tala för sig själva. 

De sex 

huvudämnena som 

framkom var, 

obehaglig och 

onödig väntetid, 

bristen på goda 

rutiner vid väntetid, 

lidande under 

väntetiden, 

obehagliga känslor 

under väntetiden och 

vård under 

väntetiden. 

Nyström, M., 

Dahlberg, K., 

Carlsson, G. 

Sverige 

Non-caring 

encounters at an 

emergency care unit – 

a life-world 

hermeneutic analysis 

of an efficiency-

driven organization. 

International Journal 

of Nursing Studies,  

2003. 

Att beskriva icke 

vårdande möten på en 

akutmottagning. 

Nio sjuksköterskor 

och nio patienter 

intervjuades. 

Det framkom fyra 

teman som påverkar 

det vårdande mötet. 

Sörlie, V., 

Torjuul, K., Ross, 

A., Kihlgren, M. 

Sverige 

Satisfied patients are 

also vulnerable 

patients – narratives 

from an acute care 

ward. 

Journal of Clinical 

Nursing, 

2006. 

Att belysa 

upplevelsen av att 

vara patient och bli 

vårdad på en 

akutmottagning. 

Tio patienter mellan 

åldrarna 32-90 blev 

intervjuade där de 

berättade fritt om 

deras erfarenheter av 

vården. 

Överlag var 

patienterna nöjda 

med vården. 

Områden som kan 

förbättras. 

Sammanband mellan 

patienters belåtenhet 

och deras sårbarhet 

påvisades. 
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Nyden, K., 

Petersson, M., 
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Unsatisfied basic 

needs of older 

patients in emergency 

care environments – 

obstacles to an active 

role in decisin 

making. 

Journal of Clinical 

Nursing, 

2003. 

Att analysera äldres 

människors basala 

behov i 

akutsjukvårdens 

miljö. 

Sju patienter i 

åldrarna 65-88, med 

varierande erfarenhet 

av icke akut och akut 

vård, intervjuades om 

deras upplevelser av 

akutmottagningen. 
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känner sig säkra och 

trygga under 

vistelsen på 

akutmottagningen. 
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Wiman, E., 

Wikblad, K. 

Sverige 

Caring and uncaring 

encounters in nursing 
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department. 

Journal of Clinical 

Nursing, 

2004. 
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mellan skadade 
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sjuksköterskor i ett 
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och icke vårdande 
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användbar i akutsjuk 

vården. 
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filma vårdsituationer. 
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om till berättelser, 
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på vårdande och icke 
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mellan sjuksköterska 

och patient var dålig, 
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där de icke vårdande 

situationerna 
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Nyström, M., 

Nyden, K., 

Petersson, M. 

Sverige 

Being a non-urgent -

patient in an 

emergency care unit – 

a strive to maintain 

personal integrity. 

Accident and 

emergency Nursing, 

2003. 

Att analysera och 

beskriva upplevelsen 

av att vara en icke 
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akutmottagning. 

Intervju av elva 

personer i åldrarna 

52-88, dessa elva 

hade vid ett flertal 

tillfällen varit en icke 

akut patient på en 

akutmottagning. 

Patienter kände sig 

tvingade att aktivt 

kämpa för att 

bibehålla deras 

personliga integritet 

genom att avsäga sig 

rätten till att ta aktiv 

del i deras egna 

tillfrisknande. 
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Idvall, E. 

Sverige 

Trauma patients´ 

encounters with the 

team in the 

emergency 

department-A 

qualitative study.  

International journal 

of nursing studies, 

2007. 

Att utforska 

patienters uppfattning 

av motet med 

sjukvårdslaget. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 23 

mindre skadade 

patienter.  

Tre huvudämnen 

framkom. Det 

instrumentala, 

uppmärksamhet och 

brist på engagemang.   

Creoss, E., 

Goodacre, S., 

O´Cathain, A., 

Arnold, J. 

Storbritannien 

Rationing in the 

emergency 

department: the good, 

the bad, and the 

unacceptable. 

Emergency Medical 

Journal, 2005. 

Att utforska 

patienters perspektiv 

på väntetiden och 

synsätt på 

prioriteringen.  

 Intervjuer med 11 

patienter. 

Det framkom att viss 

form av prioritering 

var nödvändig. 

Patienterna hade 

förståelse för att 

väntan kunde uppstå 

men krävde då 

information om 

varför. 

Spilsbury, K., 

Meyer, J., Bridges, 

J., Holman, C. 

Storbritannien 

Older adults' 

experiences of A&E 

care. 

Emergency Nurse, 

1999. 

Att utforska äldre 

patienters och deras 

vårdars erfarenheter 

av akutsjukvård på ett 

statligt sjukhus. 

Intervjuer och 

observationer av 12 

patienter över 75 år.   

Det övergripande 

temat som framkom 

var att mer kunde 

göras för äldre 

patienters behov. 
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Tabell 4: Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kod Subkategorier Kategorier 

To be kindly and 

respectfully received also 

helped to maintain ones 

dignity. 

Vänligt och respektfullt 

mottagande hjälpte till att 

upprätthålla personens 

värdighet. 

Vårdrelation Upplevelse av 

vårdrelationen 

I wish it was possible to 

give me more attention. 

Önskar få mer 

uppmärksamhet.  

 

Sjuksköterskans 

uppmärksamhet 

Upplevelse av 

vårdrelationen 

“The only contact I have 

with the staff is when they 

carry out tests on me, you 

feel that you´re not being 

seen as a person” 

Känsla av att inte bli sedd 

som människa. 

Objektifiering Upplevelse av 

vårdrelationen 

Patients that arrived in a 

confused state became 

noticeably more confused if 

information was given in a 

unclear manor. 

Oklar information ökade 

förvirringen 

Information Upplevelse av 

vårdrelationen 

The patients were not given 

any opportunity to present 

their own story….. this 

proved to be of importance 

for patients. 

Viktigt för personer att få 

berätta om sig själva. 

Sjuksköterskans 

förståelse för 

personens livsvärld 

Upplevelse av 

vårdrelationen 

Comfort issues were 

sometimes overlooked. 

Bekvämlighet förbisågs. Fysiskt lidande Upplevelse av lidande 

They did not know if they 

could risk leaving the 

examination room// they 

were afraid that the doctor 

might come and that they 

might miss out on important 

information. 

Vågar ej lämna sitt rum på 

grund av rädsla för att 

missa sin tur.  

Oro och rädsla Upplevelse av lidande 

I have been wondering why 

they rarely speak to me. 

Känsla att inte bli sedd. Känsla av 

utanförskap 

Upplevelse av lidande 

The patients were not 

always informed of the 

reason for the long waiting 

time and this increased their 

need to be seen. 

Brist på information om 

väntetiden ökade behovet 

av att bli sedd. 

Information om 

väntan 

Upplevelse av lidande 
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Meningsenhet Kod Subkategorier Kategorier 

Patients explained that it 

was essential for them to 

feel a sense of trust in the 

staff. 

Viktigt att känna tillit till 

vårdpersonal. 

Tillit Upplevelse av 

trygghet/otrygghet 

It could be frustrating, 

worrying and frightening to 

be left alone in a room for 

hours. 

Lämnad ensam under en 

längre tid gav känslor som 

frustration, oro och rädsla. 

Ensamhet Upplevelse av 

trygghet/otrygghet 

Have to trust the nurse´s 

judgment. Otherwise fear 

will take over. 

Att inte lita på 

sjuksköterskans 

bedömning leder till 

rädsla. 

Beroende  av andra Upplevelse av 

trygghet/otrygghet 

When the waiting period 

was long and no information 

was forthcoming, feeling of 

insecurity and unsafeness 

came to the surface. 

Dålig information vid lång 

väntetid, gav känslor av 

osäkerhet och otrygghet. 

Brist på information Upplevelse av 

trygghet/otrygghet 




