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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: När patienter kommer till en akutmottagning är detta många gånger deras första 
kontakt med sjukvården och vistelsen kan bli kort och intensiv, vilket kan ha betydelse för 
bemötandet. Effektivitet och hög medicinsk kunskap kännetecknar arbetet på en 
akutmottagning och även om patienter kan ha stort behov av bra bemötande finns det många 
gånger inte resurser för att möta detta behov. Det finns för närvarande begränsad mängd 
kvalitativ forskning om hur patienter upplever bemötande inom akutsjukvård. Syfte: Syftet 
med studien var att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en 
akutmottagning.  Metod: En litteraturstudie med åtta artiklar utfördes med kvalitativ ansats. 
Artiklarna hittades i CINAHL och PubMed. För granskning användes SBU:s mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser och 
analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning 
beskrivs genom tre kategorier; betydelsen av att bli sedd som individ i relationen till 
sjuksköterskan, betydelsen av att få information av sjuksköterskan och betydelsen av 
kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Slutsats: Patienterna på 
akutmottagningen har en önskan om att få en relation till sjuksköterskan där de blir sedda 
som individer och inte som medicinska objekt. För att uppnå detta bör sjuksköterskan vara 
lyhörd, visa engagemang och inge trygghet. Det behövs fortfarande mer forskning 
beträffande patienternas upplevelser av just sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning 
för att få fram ännu fler upplevelser av både positivt och negativt bemötande i olika 
situationer just för att kunna förbättra bemötandet, korrigera brister och möta patienternas 
önskemål.  
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INTRODUKTION  

När patienter kommer till en akutmottagning är detta många gånger deras första kontakt med 
sjukvården och vistelsen kan bli kort och intensiv (Wikström, 2006). Effektivitet och hög 
medicinsk kunskap kännetecknar arbetet på en akutmottagning och även om patienter kan ha 
stort behov av bra bemötande finns det många gånger inte resurser för att möta detta behov 
(Nyström, 2003). Nairn, Whotton, Marshall, Roberts och Swann (2004) menar att kunskap 
om patienternas upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning är 
begränsad och att det för närvarande inte finns någon större mängd kvalitativ forskning om 
hur patienter upplever bemötande på en akutmottagning (a.a.). Större delen av tidigare 
forskning har inriktat sig på vårdarperspektivet och har företrädelsevis varit av kvantitativ 
ansats, vilket innebär att undersökningar gjorts med exempelvis enkäter. På så vis har djupare 
förståelse för patientens upplevelse av sjuksköterskan bemötande gått förlorad (Franzén, 
Björnstig, Jansson, Stenlund & Brulin, 2006). Ökad kunskap om patientens upplevelse av 
sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning skulle kunna bidra med större en förståelse 
för patienternas situation och förhoppningsvis leda till bättre bemötande från sjuksköterskan. 
Uppfattning om bemötande bör möjligen inte byggas på antagande om vad gott bemötande är 
utan kunskap om hur det är. Om sjuksköterskor kan få en förståelse för patientens upplevelse 
av bemötandet kan de ha möjlighet att förbättra eventuella brister i bemötandet i god tid och 
skapa en bättre patient-sjuksköterskerelation. Nairn et al, (2004) anser att den befintliga 
forskningen angående patienters upplevelser av akutsjukvård främst beskriver patienternas 
upplevelser av situationen och inte sjuksköterskans bemötande. Även Baillie (2004) menar att 
tidigare forskning har brister då den framför allt studerat patient-sjuksköterskerelationen 
utifrån att omvårdnaden utförts under en längre tidsperiod i motsats till bemötandet på en 
akutmottagning som är mer tidsbegränsat (a.a.). Mer kvalitativ forskning kan bidra med ökad 
förståelse hos sjuksköterskor om patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande på en 
akutmottagning.  

BAKGRUND  

Akutmottagning 
Akutsjukvård utförs i de flesta fall på en akutmottagning. Akutmottagning är den enhet inom 
sjukvården som är avsedd för patienter med behov av akut omvårdnad av skada eller 
sjukdom. I föreliggande studie avses akutmottagningar som behandlar fysiska åkommor av 
vuxna patienter. Akutmottagningen har en central roll inom sjukvården och många andra 
sjukvårdsenheter som ambulans, vårdcentraler, röntgen, laboratorium och SOS-alarm 
samverkar med en akutmottagning. Många av de patienter som är inlagda på sjukhus har haft 
någon form av kontakt med akutmottagningen (Kelly, 2005). Befintlig forskning visar många 
gånger på att patientantalet som söker akutsjukvård ständigt stiger. Följderna av detta blir 
överfulla akutmottagningar med långa väntetider (Bernstein et al., 2009; Pines et al., 2008). 
Ett stort antal patienter söker vård på en akutmottagning i tro om att de ska få bättre 
omvårdnad där än på andra vårdinstanser (Northington, Brice & Zou, 2005). Detta kan leda 
till att patienter som inte är i behov av det söker akutsjukvård (Crowley, 2000). Antalet icke 
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akutsjuka patienter kan eventuellt leda till överbelastning och långa väntetider (Muntlin, 
Carlsson & Gunningberg, 2010). Detta skulle i sin tur kunna leda till att sjuksköterskorna inte 
hinner engagera sig i gott bemötande till de patienter som verkligen behöver det. 

Det optimala för patienten vore om sjuksköterskor på en akutmottagning skapar en trygg 
miljö, byggd på respekt, och där patienten känner att denne vågar uttrycka sin ångest och 
rädsla (Kelly, 2005).  

Sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning 
Mötet på en akutmottagning mellan sjuksköterskan och patienten blir många gånger kort och 
intensivt, vilket kan ha betydelse för bemötandet. Det är av vikt att sjuksköterskan reflekterar 
över sitt bemötande inför varje patient så att inte patienter med mindre skador behandlas 
rutinmässigt och riskerar att få sämre bemötande (Walker, 1996). Sjuksköterskor på 
akutmottagningen arbetar med den svåra uppgiften att under en kort tid ge patienter den hjälp 
de behöver med bra bemötande, medicinskt såväl som omvårdnadsmässigt (Nyström, 2003). 
Även om det till synes enbart är fysiska skador är det viktigt att inte glömma patienternas 
emotionella behov av stöd (Wiman & Wikblad, 2004). Ett av omvårdnadens syften är att 
lindra lidandet för den drabbade (Eriksson & Rehnsfeldt, 2004). Kunskap om patienternas 
upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning kan ge svar på om 
sjuksköterskan kan lindra lidande med sitt bemötande. 

Patientens upplevelse av bemötande  
Patienten kan ses som den expert på sitt eget lidande, sin livssituation och värdighet som den 
faktiskt är. Om sjuksköterskan bemöter patienterna med ett etiskt patientperspektiv, kommer 
avgöra patientens framtida förtroende för sjukvården. Det höga tempot på en akutmottagning 
leder till att patientens rätt att råda över sin egen vårdsituation riskerar att åsidosättas eller 
ignoreras helt (Bruce och Lind, 1991). När en person är frisk kan den tillgodose och ta 
hänsyn till sina egna behov men om personen råkar ut för en händelse som kräver 
akutsjukvård ändras personens livssituation så att förmågan att tillgodose sina egna behov 
minskar. I sådana situationer kan smärta, rädsla och utsatthet upplevas av patienten 
(Axelsson, 1997). Endast patienten själv kan förklara vad en upplevelse innebär och får för 
betydelse för framtiden. Enligt Laing (1982) kan två människor vara på samma plats och vara 
med om samma upplevelse men få helt olika intryck av situationen. Det kan vara av stor vikt 
för patienter att sjuksköterskor bemöter dem på ett professionellt sätt, med respekt och 
empati, så att deras upplevelse av akutmottagningen blir positiv samt att oroskänslor minskas 
och välbefinnandet ökar. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslag 2§ (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Alla människor ska få omvårdnad som visar 
patienten respekt och bejakar värdigheten hos patienten (a.a.). Många gånger fokuserar 
sjuksköterskan på det medicinska problemet i det akuta skedet, vilket kan leda till att 
patientens självbestämmanderätt åsidosätts. Med det kan risken av att patienterna känner sig 
objektifierade, utifrån sina synliga skador och inte behovet av stöd, uppkomma (Dahlberg, 
Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Patienters uttalade upplevelser av detta kan 
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ge kunskap om ett gott bemötande, där patienten som individ är i fokus, kan lindra känslan av 
objektifiering. 

Dahlberg et al., (2003) beskriver att i relationen mellan patient och sjuksköterska är det 
viktigt att patienten ges den uppmärksamhet och engagemang som krävs, för att skapa en 
positiv upplevelse, genom att sjuksköterskan kan sätta sina egna behov åt sidan. För patienter 
kan det vara lika viktigt att lära känna sjuksköterskan som det är för sjuksköterskan att lära 
känna sina patienter för att kunna se deras behov. Patienten har behov av att veta hur 
sjuksköterskan uppfattar dennes behov och önskningar trots yttre omständigheter och på så 
vis garantera ett gott bemötande. På en stressig akutmottagning kan det finnas hinder för att 
skapa en gott bemötande vid omvårdnaden. Stress, tidsbrist och rädsla att bli för involverad i 
varje patient kan skapa ett distanserat uttryck i sjuksköterskans bemötande. Ansvaret att 
motverka detta ligger alltid hos sjuksköterskan (a.a.).  

På en akutmottagning kan patienternas behov, både det medicinska och omvårdnadsmässiga, 
samt relationen till sjuksköterskan vara viktiga faktorer för gott bemötande. Det bör föras en 
dialog mellan patienten och sjuksköterskan. Patienten kan ha behov av att få bekräftat att 
framförda åsikter inte påverkar kvalitén på omvårdnaden. Om det förs en dialog där patienten 
vågar framföra sina åsikter, känslor och behov under bemötandet kan trygghet framkallas. 
Om patienten upplever trygghet vid bemötandet från sjuksköterskan kan situationen lättare 
accepteras och bemötandet förbättras (Dahlberg, et al, 2003). Nilsson och Waldermarson 
(2007) påvisar att förmågan att visa känslor, handlingar, värderingar och upplevelser kan leda 
till ett bra samspel mellan patienten och sjuksköterskan vilket i sin tur ger upphov till bra 
kommunikation i bemötandet. God och öppen kommunikation krävs för att samspelet mellan 
patienten och sjuksköterskan ska bli relationsbyggande (Fossum, 2007). Kommunikation och 
information är egenskaper i gott bemötande som patienter värderar högt (Nairn, et al, 2004). 
Attree (2001) menar att brister i kommunikationen kan orsaka oroskänslor hos patienten över 
att inte kunna råda över sin vårdsituation. Kommunikationen kan också påverkas negativt om 
patienten befinner sig i chock efter en traumatisk händelse. Baldursdottir och Jonsdottir 
(2002) fann att bra bemötande med emotionellt stöd kan vara av stor betydelse för patienter. 
Vidare menar Jay (1996) att bemötande där sjuksköterskan visar omtanke och använder 
kroppsspråk i kontakten till patienten kan en relation byggd på trygghet skapas. Bra 
bemötande innefattar också engagemang, vänlighet, inkännande, uppmärksamhet och 
lyhördhet (Nyström, 2003).  

Teoretisk referensram 
Eriksson (1987) säger att ”Hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla 
av välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sin sjukdom”.  Hennes omvårdnadsteori 
bygger på intryck och teoretiska ansatser från ett stort antal vetenskapliga discipliner som till 
exempel psykologi, religionsfilosofi, pedagogik och vetenskapsteori (a.a.). 

Enligt Eriksson (1987) består hälsa av tre dimensioner, sundhet, friskhet och välbefinnande. 
Sundhet innebär psykisk hälsa, friskhet är människans fysiska hälsa och välbefinnande är 
varje individs subjektiva uppfattning om sitt hälsotillstånd. Eriksson sammanfattar 
omvårdnaden som ansa, leka, lära och fungera i tro, hopp och kärlek. Begreppet ansa är den 
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mest grundläggande omvårdnaden, så som fysisk omsorg och personlig hygien. Leken står 
för anpassningsprocessen i rehabiliteringen.  Lärandet främjar människans utveckling i 
riktning mot självständighet, självförverkligande och mognad. För att vårdandets kärna ska 
kunna tillgodoses är två grundläggande metoder viktiga, reflektion och produktion. 
Reflektionen innebär insikt och förståelse för patienten. Utan förståelse kan ingen produktion 
ske (a.a.). Eriksson anser att människan är kropp, medvetande och ande. Kroppen har en 
livsvilja, denna utvecklas och driver människan mot självförverkligande och hälsa. Hon anser 
att människan är fri och förnuftig men med ett samvete som är bundet till Gud. Människan 
utvecklas genom sin förmåga till självreflektion och kritiskt granskning av sig själv 
(Eriksson, 1987). Vidare menar Eriksson (1994) att lidandet är ett begrepp som kan jämföras 
med något som plågar människan. Patienterna på en akutmottagning har många gånger råkat 
ut för någon sorts trauma vilket ökar risken för lidande. Även brister i sjuksköterskors 
bemötande av patienterna på en akutmottagning skulle kunna öka lidandet för patienterna. 
Det är lika viktigt att fokusera på patientens välbefinnande som att minska fysiskt och 
psykiskt lidande (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskans förmåga att minska patientens lidande, under bemötandet, består av att 
kunna se patienten som individ och förstå dess traumatiska situation (Eriksson, 1992). Genom 
att sjuksköterskan på en akutmottagning har förmåga att se sin patient som en individ kan 
patienten uppleva välbefinnande i lidandet. Välbefinnandet hos patienten kan uppnås med 
relativt enkla medel som att sjuksköterskan tilltalar patienten vid namn, ställer frågor om 
patientens tillstånd och visar att någon finns där och bryr sig om patienten (Eriksson, 1994). 

SYFTE  

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en 
akutmottagning. 

METOD  

En litteraturstudie av artiklar med kvalitativ ansats användes. Denna form av studie innebär 
en sammanställning av tidigare genomförd forskning inom ett begränsat område hämtad från 
bl.a. vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2008). Metoden valdes då kvalitativ 
forskningsmetod beskriver och förklarar människors upplevelser och erfarenheter (Olsson & 
Sörensen, 2007). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att syftet med denna ansats är 
att få en djupare förståelse och att upptäcka mönster. Enligt Polit och Beck (2004) är 
kvalitativ forskningsmetod holistisk, vilket innebär att det är helheter som studeras och inte 
variabler.  

Datainsamling 
All datainsamling gjordes gemensamt av föreliggande studies författare. Databaser som 
användes var CINAHL och PubMed. Dessa databaser användes eftersom syftet för 
föreliggande studie är omvårdnadsinriktat (Willman et al., 2006). Sökord som användes i 
båda databaserna var; emergency care, emergency patients, patients attitudes, encounter, 
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patients experience, psychosocial factors, patients, emergency department, professional-
patient relations, nurse-patient relations och attitude of health personnel. Sökorden 
kontrollerades i databasernas uppslagsverk, Thesaurus. I CINAHL användes CINAHL 
headings och i PubMed användes MeSH termer. Sökorden kombinerades sedan med booleska 
sökoperatorer. Sökoperatorer är grunden för datorlogiken, en slags räknelära med ord, och 
avser kombinationssökningar. Booleska sökoperatorer som användes var AND eller OR. Med 
termen AND kombineras frågeställningens meningsbärande komponenter och ger ett 
avgränsat resultat inom ett område medan sökoperatorn OR breddar sökningen (Willman et 
al., 2006).  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Artiklar som skulle ingå i föreliggande studie inkluderades om de beskrev patienters 
upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning, var research- och peer-
reviewed articles. Med peer-reviewed innebär att en artikel granskas innan publicering av 
experter inom området (Willman et al., 2006). Samtliga artiklar skulle vara skrivna på 
svenska eller engelska då detta är de språk som behärskas samt vara publicerade 2002-2012. 
Detta för att få fram så relevant och uppdaterad forskning inom området som möjligt 
(Willman et al., 2006). Studier som gjorts utanför Europa, med undantag för de gjorda i 
Canada, exkluderades för att enbart undersöka studier gjorda under liknande 
sjukvårdsförhållande som finns i Sverige. Även artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext 
exkluderades på grund av tidsbrist. Artiklar vars resultat beskrev sjuksköterskans eller 
anhörigas syn på bemötandet exkluderades då det inte svarade på föreliggande studies syfte. 
Om patienten och sjuksköterskans syn på bemötande var kombinerat i samma studie 
användes enbart resultat som belyste patientperspektivet. Flera av artiklarna beskrev 
patientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande och i dessa fall inkluderades enbart de 
patientupplevelser som tydligt beskrev sjuksköterskans bemötande. 

Artiklar som hittades i sökningarna med titlar som stämde överens med föreliggande studies 
område valdes ut och abstracten lästes. De artiklar där abstracten svarade mot föreliggande 
studies syfte lästes i fulltext.  

Efter urval i både CINAHL och PubMed återstod sju artiklar. Det utfördes därefter en 
manuell sökning. Willman et al., (2006) menar att det genom en manuell sökning görs en 
genomgång av funna artiklars referenslistor för att eventuellt hitta nya artiklar vars resultat 
svarade på föreliggande studies syfte samt att kontrollera att rätt sökord använts. 
Litteratursökningar får fördelar av att kompletteras med en eller flera manuella sökningar för 
att på så vis inte gå miste om viktiga artiklar (a.a.). Ur den manuella sökningen framkom en 
artikel som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Vid de olika artikelsökningarna upptäcktes det att samma artiklar förekom mer än en gång 
och även att samma nyckelord återfanns vid den manuella sökningen vilket ger en så kallad 
mättnad. Mättnad innebär att nya sökningar inte ger någon ny information (Polit & Beck, 
2004). Totalt gav sökningarna åtta artiklar till kvalitetsgranskningen, sökningarna redovisas i 
bilaga 1. 
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Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes individuellt och därefter jämfördes 
granskningarna för att hitta eventuella skillnader i bedömningarna, inga skillnader hittades.  
Det granskningsformulär som användes var SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2012; bilaga 2).   
Granskningsformulärets 21 frågor kunde besvaras med svarsalternativen ”ja”, ”nej”, ”delvis” 
eller ”oklart”. Varje fråga som besvarades med ”ja” fick ett poäng medan övriga 
svarsalternativ gav noll poäng. Totalt kunde maximalt 21 poäng uppnås. När 
kvalitetsbedömningen sammanfattandes räknades poäng om till procent och en tregradig 
procentskala användes där hög kvalité motsvarade 80-100%, medel 70-79% och låg 60-69%. 
Av kvalitetsgranskningen gjordes en artikelöversikt för att få en överblick över artiklarna och 
dess kvalité (bilaga 3). 

Analys 
Av artiklarnas resultat gjordes en innehållsanalys med inspiration av Graneheim och 
Lundmans (2004) beskrivning av hur en innehållsanalys för kvalitativa metoder kan utföras. 
Artiklarna tolkades genom kodningsprocess för att identifiera mönster. Samtliga artiklar 
lästes av föreliggande studies båda författare flera gånger för att få en djupare förståelse av 
innehållet samt finna betydelsefulla meningsenheter. För att undvika missuppfattningar 
översattes vissa delar av resultatet med hjälp av lexikon. Noggrann genomgång av artiklarna 
ger en större förståelse för det totala sammanhanget (Polit & Beck, 2004). Meningsenheter 
som svarade för syftet plockades ut från artiklarnas resultat. Meningsenhet utgör ett 
meningsbärande stycke av texten. För att underlätta hantering och kondensering överfördes 
meningsenheterna till en tabell. I kondenseringen förkortades meningsenheterna och 
översattes till svenska. Av kondenseringen gjordes kortare koder som en etikett på 
meningsenheten för att kortfattat beskriva innehållet. Koder som hade ett liknande innehåll 
delades in i kategorier. För att förtydliga kategoriernas innehåll gjordes underkategorier. 
Benämningen av en kategori besvarar frågan ”vad?” i relation till syftet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Polit och Beck (2004) anser att detta tillvägagångssätt är karakteristiskt för 
en innehållsanalys. Exempel på analysförfarandet kan ses i bilaga 4.   

Etiskt övervägande 
Enligt Olsson och Sörensen (2007) styrs forskning om människor av etiska regler för att 
bevara människans integritet. Detta styrks även av lagen (SFS 2003:460) som innehåller 
riktlinjer för etiskprövning av forskning beträffande människor. Huvudmålet med lagen är 
skydda och visa respekt för människan i forskningen. Forskning beträffande människor får 
endast godkännas om personerna som forskningen avser informerats och gett sitt samtycke. 
Föreliggande studie innefattade åtta vårdvetenskapliga artiklar. Utifrån kvalitetsbedömningen 
som gjordes av dessa åtta artiklar innehöll sex artiklar tydligt etiskt resonemang. De två 
artiklar där det etiska resonemanget var oklart valdes ändå att tas med i föreliggande studie 
med argument för att de innehöll valda inklusionskriterier, svarade för syftet samt höll god 
kvalité i övrigt.  
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RESULTAT  

Innehållsanalysen av de åtta artiklarna resulterade i tre huvudkategoriser och sex 
underkategorier. Kategorierna som framkom beskriver patientens upplevelse av 
sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning och visas i figur 1 nedan. För att göra 
resultatet lättförståeligt används kategorierna som rubriker och underkategorierna som 
underrubriker.  

Syfte 

 

Kategorier  Underkategorier 

 

 

 

 

Patienters upplevelser 
av sjuksköterskans 
bemötande på en 
akutmottagning 

 

 

Betydelsen av att bli sedd 
som en individ i relationen 
till sjuksköterskan 

 

Trygghet 

 

Uppmärksamhet 

 

Engagemang 

 

Betydelsen av att få 
information av 
sjuksköterskan 

 

 

 

Betydelsen av 
kommunikation mellan 
patienten och 
sjuksköterskan 

 

Dialog 

 

Lyhördhet 

 

Beröring 

 

Figur 1. Kategorier med underkategorier 

Betydelsen av att bli sedd som en individ i relationen till sjuksköterskan 

Trygghet  
Det är viktigt för patienterna att känna trygghet och bli sedd som en individ i relationen till 
sjuksköterskan. Patienterna känner ofta oro för att deras tankar och känslor inte anses vara 
viktiga under bemötandet (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). Patienternas oroskänslor 
minskar om sjuksköterskan inger förtroende (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). 
Patienten har lättare att känna trygghet om den bemöts av samma sjuksköterska genom hela 



11 
 

vårdtillfället på akutmottagningen (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Patienten upplever 
förtroende och trygghet för sjuksköterskan om denna har ett medvetet och empatiskt 
bemötande (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). Känslor av ensamhet och rädsla hos patienten 
försvinner och trygghet skapas om sjusköterskan är närvarande och ser patienten som en 
individ samtidigt som omvårdnaden utförs snabbt och effektivt (O´Brien & Fothergill-
Bourbonnais, 2004). Patienterna värdesätter att bli sedda som individer och bekräftade under 
hela vårdtiden och inte bara under undersökningar eller behandlingar (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh, 2008). 

Uppmärksamhet 
I relationen till sjuksköterskan vill patienten bli respekterad och uppmärksammad som 
individ (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Många patienter känner sig objektifierade av 
sjuksköterskorna på akutmottagningen istället för att bli sedda som individer (Nyström, 
Dahlberg & Carlsson, 2003). Finns det ingen kontakt mellan patienten och sjuksköterskan i 
bemötandet känner sig patienten medicinskt intressant men ointressant som person (Elmqvist, 
Fridlund & Ekebergh, 2011). Patienter känner sig många gånger övergivna och ensamma när 
den mest akuta fasen i omvårdnaden är över (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). 
Patienter upplever sämre uppmärksamhet från sjuksköterskan om de lämnas ensamma i ett 
rum än om de är placerad i korridoren och lättare kan tillkalla hjälp (Nyström, Dahlberg & 
Carlsson, 2003). Patienter med lindrigare skador/sjukdomar upplever sig vara till besvär och 
vill helst inte påkalla uppmärksamhet från sjuksköterskorna (Wellstod, Wilson & Eyles, 
2005). När patienten uppmärksammas och erbjuds hjälp upplever patient sig vara delaktig i 
bemötandet och omvårdnaden (Frank, Asp och Dahlberg, 2008).  

Engagemang 
Patienter beskriver ofta bemötandet från sjuksköterskan på en akutmottagning som bristfälligt 
och oengagerat, om sjuksköterskan är stressad, vilket leder till att patienterna då känner sig 
behandlade utan värdighet eller medkänsla.  (Coughlan & Corry, 2007). Många patienter 
känner sig ignorerade under väntetiden, få framför sina åsikter och känner sig därför 
åsidosatta omvårdnadsmässigt. Patienter vill inte riskera att bemötas otrevligt av en 
oengagerad sjuksköterska och där igenom riskera inskränkning av integriteten. Patienterna 
låter sig därför förbli förbisedda för att ses som en ”medgörlig patient”(Nyström, Dahlberg & 
Carlsson, 2003).  

I de fall där patienten upplever att sjuksköterskan visar engagemang genom att ta ansvar och 
följa patienten genom den medicinska processen upplever patienten bekräftelse som individ 
och får kontroll över situationen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). Positiva känslor hos 
patienten framkommer då sjuksköterskor visar engagemang ser patienten som individ i 
bemötandet under exempelvis blodprovstagningar (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). I många 
fall upplever dock patienterna sjuksköterskor som oengagerade och mer intresserade av att 
prata privata angelägenheter med varandra än att fokusera på patienterna (Wellstod, Wilson 
& Eyles, 2005). Uppkomna problem får lösas på patientens initiativ, vilket skapar missnöje 
och besvikelse (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). Återkommande patienter önskar 
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omvårdnad av sjuksköterskor de mött vid tidigare besök för att undvika omvårdnad av 
oengagerade sjuksköterskor (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003).  

Betydelsen av att få information av sjuksköterskan 
Brist på information gör att patienten tappar kontroll över situationen. För att vara förberedd 
och behålla kontroll över situationen önskar patienten information om vad som ska hända 
(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). Patienterna känner sig inte delaktiga förrän de får 
information från sjuksköterskan om omständigheter som rör deras situation (Frank, Asp & 
Dahlberg, 2008). Patienter upplever sig delaktiga och betydelsefulla om sjuksköterskan håller 
de informerade om vad som händer och kommer att hända (O´Brien & Fothergill-
Bourbonnais, 2004). 

”Francois said, ‘‘They always kept me informed… That’s a positive, that was a very positive 
reassurance for myself that I was part of the team getting me better!” (O´Brien & Fothergill-
Bourbonnais, 2004, s.220 ). 

Utan livshotande skador lämnas patienter åt sig själva med obesvarade frågor och känslor av 
att vara övergivna (Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). Det finns en önskan hos patienterna om 
att någon ska komma in och informera om situationen. Om väntan på information blir för 
lång skapas en dålig upplevelse av bemötandet (Wellstod, Wilson & Eyles, 2005). 

”I thought it was horrible. I thought the care was horrible. I thought everything was horrible. 
I thought the attitude was horrible. It was a really bad experience…nobody could give me 

any answers…” (Wellstod, Wilson & Eyles, 2005, s. 2368) 

Betydelsen av kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan 

Dialog 
Patienter har behov av att få svar på sina frågor under bemötandet från sjuksköterskan och de 
vågar uttrycka sin oro, utan risk att bli behandlade med mindre respekt, om de bemöts av 
uppmärksamma och engagerade sjusköterskor (Coughlan & Corry, 2007). En dialog förs när 
patienten upplever respons och får sina frågor besvarade av sjuksköterskan. (Frank, Asp & 
Dahlberg, 2008). Patienter vill även få sina åsikter hörda men upplever att sjuksköterskan har 
en överlägsen attityd och inte är intresserade av att föra en dialog (Wiman, Wikblad & Idvall, 
2006). Okunskap om sjuksköterskans arbete är förvirrande för patienterna och leder till 
acceptans av situationen utan ifrågasättande (Nyström, Dahlberg och Carlsson, 2003). 

Många gånger ligger fokus i kommunikationen från sjuksköterskorna på de medicinska 
aspekterna mer än de personliga. Patienterna önskar därför en mer personlig kontakt med 
sjuksköterskan (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). Finns kommunikation är den av formell 
karaktär och leder till missnöje och besvikelse hos patienten (Wiman, Wikblad och Idvall, 
2006). En dialog där formell kommunikation i samspel med avledande kommunikation 
resulterar i bekväma och trygga patienter (Wiman, Wikblad och Idvall, 2006). Patienten 
upplever förtroende för sjuksköterskan om dialogen förs med samspel och sjuksköterskan är 
lyhörd för patientens förmåga att ta till sig information. Det är inte vad sjuksköterskan säger 
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till patienten som är det viktiga utan hur sjuksköterskan väljer att lägga fram sina ord och 
uttrycker sig med kroppspråk (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).  

Lyhördhet 
När patientens oroskänslor eller tankar kring läkningsprocess inte uppmärksammas av en 
lyhörd sjuksköterska känner sig patienten utlämnad och obekräftad (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh, 2008).  

‘‘The only contact I had with her was when she came with huge needles. Again, they do not 
observe other needs, when they come to me it’s when they have to do something to me, give 
me a jab or take me somewhere’’. (woman, aged 42) (Frank, Asp & Dahlberg, 2008, s.17). 

Patienter känner sig förbisedda av sjuksköterskorna om det fattas beslut angående patienterna 
utan samrådan med dem (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). De upplever sig må bättre 
om sjuksköterskan visar omtanke, kommuniserar, ger information till anhöriga och finns 
närvarande (O´Brien och Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Beröring  
Patienterna upplever det lättare att hantera oförutsägbara situationer på en akutmottagning om 
de får beröring från sjuksköterskan som en form av icke verbal kommunikation i bemötandet 
om patienten inte är mottaglig för verbal kommunikation (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 
2004).  

Francois noted, ‘‘It’s a lifeline-touching you-you’re drawing energy from that person. You’re 
drawing energy from him or her…And that’s important; they’re willing to give me that 

energy to keep me motivated.’’ (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004, s. 221). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 
bemötande på en akutmottagning. Som metod valdes litteraturstudie med kvalitativ ansats. 
Denna metod valdes då den ger en beskrivning, fördjupning och förklaring av människors 
uppfattningar och upplevelser av en situation (Polit & Beck, 2004). Om en empirisk studie 
använts istället hade studien möjligen kunnat beskrivas mer ingående eftersom författarna då 
får inblick i situationen och inte andrahandsinformation. Litteraturstudie valdes för att 
undersöka befintlig forskning och få fram patienters upplevelser av sjuksköterskors 
bemötande på akutmottagningar från ett längre tidsspann än om en empirisk studie hade 
använts. En annan fördel med att använda en litteraturstudie var att datainsamlingen kunde 
generera fler patienters upplevelser (Willman et al., 2006). 

De valda databaserna ansågs relevanta då de är omvårdnadsinriktade och föreliggande studies 
syfte är omvårdnadsinriktat. Artikelsökningarna kompletterades med en manuell sökning för 
att finna fler artiklar som svarade på studiens syfte. Enligt Willman et al., (2006) får 
litteratursökningar fördelar av att kompletteras med en eller flera manuella sökningar för att 
på så vis inte gå miste om viktiga artiklar. Under sökningarna återkom flera av de redan 
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funna artiklarna vilket visade på en så kallad mättnad i sökningen (Polit & Beck, 2004). Om 
fler databaser hade använts kunde eventuellt resultatet blivit mer omfattande. Det finns risk 
att artiklar förbisetts i andra databaser, vilket kan ha påverkat resultatet.   

För att få fram relevant litteratur anpassades sökorden efter syftet och kombinerades med 
booleska sökoperatorer. Operatorerna användes för att få ett vidare utbud av data. Om den 
booleska sökoperatoren NOT också använts hade möjligen artiklar innehållande patienters 
upplevelse av vårdpersonal kunnat sorteras bort i ett tidigare skede och möjligtvis begränsat 
resultatet till enbart upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Dock ansågs det vara en 
svårighet att hitta relevanta sökord som samtidigt inte exkluderade för många artiklar. Under 
sökningarna prövades ett antal olika kombinationer av sökorden för att hitta de artiklar som 
senare kom att ligga till grund för resultatet. Vid sökningarna i PubMed upptäcktes nya 
nyckelord som prövades som sökord. För att undersöka samstämmigheten med den tidigare 
sökningen i CINAHL prövades samma sökord även där. Inga nya artiklar som svarade på 
föreliggande studies syfte återfanns vilket återigen tyder på en mättnad i sökningen (bilaga 1). 
Om sökorden bytts ut eller utvidgats hade resultatet av sökningen troligen blivit annorlunda 
genom att fler artiklar kunde ha hittats.  

Artiklar som skrivits före år 2002 exkluderades för att få fram så aktuell forskning som 
möjligt eftersom omvårdnadsforskning ständigt ersätts med nya rön. Det fanns en del artiklar 
skrivna före 2002, om dessa inkluderats kunde studien fått ett bredare resultat och kanske inte 
lika aktuellt för dagens vårdsituation eftersom forskning påverkar vårdens ständiga 
utveckling (Forsberg & Wengström, 2008). För att kontrollera tidigare forskning skulle en 
sökning av studier gjorda före 2002 kunnat göras för att upptäcka eventuella likheter eller 
skillnader som berikat resultatet och även för att se om upplevelsen av bemötandet har 
ändrats över tid. Studier i länder som har annorlunda sjukvårdsförhållande än Sverige 
exkluderades för att patienternas upplevelser av vården förväntades skilja sig för mycket från 
svenska förhållanden. Denna exkludering ansågs i efterhand ha påverkat resultatet då 
upplevelsen av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningar bör vara den samma oavsett 
var i världen patienten befinner sig. Under artikelsökningarna framkom många artiklar som 
belyste anhörigas eller sjuksköterskans syn på bemötandet. Dessa artiklar exkluderades då de 
inte svarade på föreliggande studies syfte som var att belysa patientens upplevelse av 
sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning. Trots att sökordet nurses användes var det 
inte helt klart i alla artiklar om det var sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper inom vården 
som författarna menade när de skrev om vårdpersonal. Under analysen granskades därför 
dessa artiklar mycket noggrant så att enbart meningsenheter där det var tydligt att patienterna 
beskrev sina upplevelser av just sjuksköterskans bemötande som togs med i analysprocessen.  

Av samtliga åtta funna artiklar hade fyra författare varit med och skrivit mer än en artikel. 
Detta kan ses som en fördel då det tyder på att de har erfarenhet inom området. Nackdelen 
kan vara att författarnas eventuella förutfattade meningar lyser igenom och färgar resultatet. 
Några sådana likheter som var till nackdel för studien kunde inte ses, dock var det av vikt att 
innebörden från de olika artiklarna inte upprepades i föreliggande studies resultat och att det 
inte var samma personer som deltagit i studierna. Något sådant problem fanns inte för 
föreliggande studie eftersom artiklarna var från olika årtal, hade olika medförfattare och olika 
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stort urval. Om artiklar av andra författare tagits med istället hade eventuellt vidden av 
studiens resultat blivit bredare. 

Artiklarna som hittats under datainsamlingen granskades med SBU:s mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 
2012), för att kontrollera att artiklarnas innehåll höll god kvalité (Forsberg & Wengström, 
2008). Frågorna i bedömningsmallen (bilaga 2) som handlade om teoretisk referensram och 
eventuell hypotes var svåra att utläsa i artiklarna, vilket ledde till att tre artiklar endast fick 
medelkvalité. Detta ansågs dock inte ha någon större betydelse för föreliggande studie.  
Enligt Willman et al., (2006) är bedömningen av artiklarnas kvalité en tolkning där 
bedömarens enskilda åsikter kan påverka nivån på artiklarnas kvalité. Varpå andra granskare 
kunde fått en annan bedömning.  

Innehållsanalysen inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004)  var till god hjälp för att 
hitta betydelsefullt innehåll och tydliga mönster i artiklarna resultat. För att få en bättre 
förståelse för hur analysprocessen skulle genomföras användes metodlitteratur av Lundman 
och Graneheim (2008) till hjälp. Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger för att förstå 
helheten. För att undvika missuppfattningar översattes vissa delar av resultatet med hjälp av 
lexikon. Nackdelen med att ta hjälp av ett lexikon för översättning är att orden översätts var 
för sig och sammanhanget i en mening kan gå förlorat. Svårigheten med analysen låg i att få 
fram koder som verkligen svarade till föreliggande studies syfte samtidigt som kontexten i 
meningsenheten skulle bevaras. Detta kan leda till att viss misstolkning kan ha skett under 
analysprocessen. Analysen justerades och gjordes om ett flertal gånger till dess att det fanns 
ett tydligt samband och koppling mellan kategorier, koder och meningsenheter. En annan 
svårighet låg i att hålla analysen textnära då det alltid finns viss förförståelse. 

Resultatdiskussion  
I föreliggande studies resultat beskrivs patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande 
på en akutmottagning genom tre kategorier. De tre kategorier som framkom redogör för att 
patienterna på en akutmattagning upplever kommunikation, information och att bli sedd som 
en individ i relationen till sjuksköterskan som tre viktiga punkter för gott bemötande.  

Betydelsen av att få en relation till sjuksköterskan anser patienterna vara av stor vikt då 
trygghet, uppmärksamt och engagemang ökar välbefinnandet.  En relation byggd på trygghet 
skapas om sjuksköterskan visar på engagemang för patienten. Om patienten upplever 
trygghet i relationen till sjuksköterskan minskar oroskänslor och patienten känner sig 
bekräftad som individ. Dock visar resultatet på att många patienter känner sig objektifierade 
av sjuksköterskorna på akutmottagningen istället för att ses som individer i relationen. 
Wiman och Wikblad (2004) påpekar att patientens emotionella behov av stöd för att minska 
lidandet inte ska ignoreras av sjuksköterskan även om de fysiska skadorna prioriteras i första 
hand. Ett av omvårdnadens syften för sjuksköterskan är att lindra lidandet för den drabbade 
(Eriksson & Rehnsfeldt, 2004). Enligt Eriksson (1994) är risken för lidande stor om patienten 
inte blir bekräftad som individ. Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande på en 
akutmottagning visar att bemötandet kan göras mer positivt och skapa en bättre patient-
sjuksköterskerelation om patienterna blir bekräftade och sedda som individer av 
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sjuksköterskan. För att patienterna ska våga framföra sina åsikter bör sjuksköterskan vara 
lyhörd, visa engagemang och inge trygghet. Detta styrks även av Edvardsson och Innes 
(2010) som menar att en patient som blir sedd som en individ av sjuksköterskan får sina 
andliga, existentiella, sociala och psykiska behov tillgodosedda i lika hög utsträckning som 
fysiska behov, vilket också innebär personcentrerad vård. Med en personcentrerad vård 
respekteras och bekräftas patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt att 
sjuksköterskan strävar efter att främja hälsa för vad just hälsa innebär för varje enskild patient 
(a.a.). Enligt Erikssons omvårdnadsteori (1987) behöver patienterna både andligt och 
existentiellt stöd från sjuksköterskan för att kunna gå vidare i tillfrisknandet och uppnå 
välbefinnande. Genom detta kan även sjuksköterskan växa i sin roll och i framtiden känna sig 
tryggare i att skapa relationer med sina patienter på akutmottagning. 

Ett av huvudfynden var att patienter vill bli sedda som individer och inte som medicinska 
objekt. Baillie (2004) påvisar att patienter på en akutmottagning har önskningar om att få en 
relation till sjuksköterskan och bli sedda som individer men att detta önskemål många gånger 
prioriteras bort på grund av den höga arbetsbelastningen för sjuksköterskorna. För patienter 
är det också av stor vikt att genom relationen till sjuksköterskan reducera rädslor och 
oroskänslor. Vidare menar Baillie (2004) att patienters negativa upplevelser av bemötande på 
en akutmottagning kan förklaras av att sjuksköterskan anser att det tar för lång tid att etablera 
en relation till patienten. Föreliggande studie visar på att när patienterna blir sedda som 
individer uppstår en positiv upplevelse av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning. 

I resultatet framkom det att många patienter önskar en mer personlig kontakt med 
sjuksköterskorna men att de dessvärre upplever att kommunikationen mestadels har fokus på 
de medicinska aspekterna mer än de personliga. Detta styrks även av Spilsbury, Meyer, 
Bridges och Holman (1999) som menar att sjuksköterskors fokus på en akutmottagning till 
största del handlar om patientens medicinska behov. De beskriver även hur basal omvårdnad 
blir lidande i en miljö utformad för att möta fysiska problem. Även Hayes och Tyller-Ball 
(2007) fann att patienter har ett behov av att prata om alldagliga saker, som familj och väder, 
trots den akuta situationen de befinner sig i. Patienten känner tillit för sjuksköterskan och 
känner sig sedd som individ om sjuksköterskan kan fokusera på både de medicinska 
aspekterna och informell kommunikation, om tillsynes oviktiga saker. Detta kan skapa ett 
samspel mellan patienten och sjuksköterskan samtidigt som sjuksköterskan kan känna 
uppskattning från patienten. 

Patientens lindande kan minskas genom att sjuksköterskan ser patienten som individ och 
förstår dess traumatiska situation under bemötandet. Detta styrks av Erikssons (1992) syn på 
hur lidandet för patienten kan minskas. I relationen mellan patienten och sjuksköterskan kan 
det krävas att en dialog förs för att öka patientens känsla av att bli sedd och hörd.  

Resultatet i föreliggande studie visar på att patienterna vill få sina känslor och tankar hörda 
men upplever dessvärre att sjuksköterskorna har en överlägsen attityd och inte är intresserade 
av att föra en dialog, vilket skulle kunna bero på tidsbrist. Denna brist på kommunikation och 
förmåga att föra en dialog vid bemötandet kan leda till ett avståndstagande från patienternas 
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sida och att det då kan bli svårare för sjuksköterskan att skapa en relation till patienten vid 
senare tillfälle.  

Patienter upplever att bli informerade som en viktig del i bemötandet med sjuksköterskan. 
Brist på information gör att patienterna upplever att de tappar kontroll över situationen. När 
information ges känner sig patienterna mer delaktiga och betydelsefulla i relationen med 
sjuksköterskan. Information är viktigt för patienten styrks i Britten och Shaw studie (1994) 
där de beskriver att brist på information och undermålig omvårdnad ger patienten en negativ 
upplevelse av bemötandet. I vissa fall kanske det inte är brist på information som ger negativa 
upplevelser utan att informationen som ges inte är relevant eller anpassad för patienten. I 
resultatet ses en tydlig önskan från patienterna om att någon skulle informera dem om vad 
som händer och ska hända, dessvärre anser patienterna att det finns brister i bemötandet när 
det gäller att få information. Att patienterna anser att informationen är bristfällig skulle även 
kunna bero på att de troligen har varit med om något slags trauma och kanske befinner sig i 
chock. Genom bemötande med beröring, omsorg och värme skulle sjuksköterskan kunna 
minska lidandet i en sådan situation (Jay, 1996). Dessa omvårdnadsåtgärder når fram till 
patienten även om denna inte är mottaglig för muntlig information eller befinner sig i chock, 
ett tillstånd som ofta kan förekomma på en akutmottagning (Selin-Törnqvist, 1998). Enligt 
Cullberg (2006) har människor som befinner sig i chock svårt att ta till sig information. 
Informationen skulle kunna ges skriftligen, upprepas ett flertal gånger eller ges vid ett senare 
tillfälle. Sjuksköterskor bör även komma ihåg att det inte är vad de säger som är det 
viktigaste utan hur de säger det och hur de lägger fram informationen. 

En annan intressant aspekt som ses i resultatet är att patienterna upplever sig ignorerande 
under väntetiden men inte vågar påkalla uppmärksamhet av rädsla för att störa den tillsynes 
stressade personalen. När de får uppmärksamhet och erbjuds hjälp känner de sig mer 
delaktiga. Delaktighet kan ses som en form av lärande och förståelse. Enligt Ericsson (1987) 
är lärandet det som främjar människans utveckling i riktning mot självständighet, 
självförverkligande och mognad. Om patienten skulle uppmärksammas och få information 
skulle den känna sig mer delaktig med en bättre förståelse och på så sätt klara sig bättre 
självständigt under väntan som kan uppkomma på akutmottagningen. I informationen till 
patienten borde sjuksköterskan därför bland annat förklara hur akutmottagningen fungerar 
och varför väntan på svar kan bli lång (a.a.).  

Upplevelsen av att bli uppmärksammad och sedd som individ av en engagerad och 
förtroendegivande sjuksköterska under bemötandet på en akutmottagning är något patienter 
värderar högt. Om patienten känner att han eller hon kan föra en dialog med bra 
kommunikation och information med sjuksköterskan skapas en bra relation. Baillie (2004) 
menar att även sjuksköterskor kan dra fördel av att ha en bra relation till patienten genom att 
de får en upplevelse av att deras arbete blir mer meningsfullt på fler plan.  
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SLUTSATS 
Patienter på akutmottagningar upplevde sjuksköterskors bemötande som bristfälligt när det 
gällde förmåga att ge information och att kommunicera. Det visade sig också att patienterna 
har önskemål om att känna förtroende och få en relation till sjuksköterskan där de blir sedda 
som individer och inte som medicinska objekt. Detta kan tolkas som en önskan om 
personcentrerad vård, där sjuksköterskan bör sträva efter att se hela patienten som en individ 
under bemötandet på akutmottagningen. Som föreliggande studies resultat visade råder det 
brist på personcentrerad vård på akutmottagningar trots sjukvårdens försök att möta detta 
önskemål vilket bevisar att det måste läggas ner mer resurser på att skapa en personcentrerad 
vård på akutmottagningar. Sjuksköterskans strävan efter att se varje patient som en individ 
leder till att framtida patienter kan uppleva bättre patient-sjuksköterskerelationer där de får 
bekräftelse samt vågar framföra sina åsikter. För att uppnå detta bör sjuksköterskan vara 
lyhörd, visa engagemang och inge trygghet samt komma ihåg att det inte är vad som sägs, 
utan hur det sägs som är det viktiga för patienten. Dock behövs det fortfarande mer forskning 
beträffande patienternas upplevelser av just sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning 
för att få fram ännu fler upplevelser av både positivt och negativt bemötande i olika 
situationer just för att kunna förbättra bemötandet, korrigera brister och möta patienternas 
önskemål.  
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More than medical 
treatment: The patient´s 
first encounter with 
prehospital emergency 
care 

Elmqvist, C., 
Fridlund, B., & 
Ekebergh, M. 
Sverige 2008 

18 st, varav 4 
patienter, 1 
anhörig, 8 poliser, 
2 brandmän och 3 
ambulans 
sjukvårdare 

Syftet var att beskriva och förstå 
patientens upplevelse av deras första 
kontakt med den prehospitala 
akutsjukvården.  

En intervjustudie. Hög  

Patient participation in 
emergency care – A 
phenomenographic study 
based on patients´ lived 
experience 

Frank, C., Asp, 
M., Dahlberg, K. 
Sverige 2008 

9 st patienter, 4 
kvinnor och 5 
män.  

Syftet med studien var att kvalitativt 
beskriva patienters upplevelse av 
deras deltagande i sin vård på en 
akutmottagning.  

Fenomenologisk 
intervjustudie. 

Hög 

On a hidden game board: 
the patient´s first 
encounter with emergency 
care at the emergency 
department  

Elmqvist, C., 
Fridlund, B., & 
Ekebergh, M. 
Sverige 2011 

14 personer vara 4 
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ent, 4 
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och förstå patientens första kontakt 
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akutmottagning upplevd av 
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En intervjustudie  Hög 
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Titel  Författare/år Urval Syfte Metod Bedömning 

 

“Unless you went in with 
your head under your 
arm”: Patient perceptions 
of emergency room visits 

Wellstood, K., 
Wilson, K., & 
Eyles J. Canada 
2005 

41 patienter Syftet med studien var att undersöka 
patienters uppfattningar av deras 
senaste besök på en akutmottagning.  

En intervjustudie. Medel 

The experience of patients 
and relatives/significant 
others of overcrowding in 
accident and emergency in 
Ireland: A qualitative 
descriptive study 

Coughlan, M., 
Corry, M. Ireland 
2007 

4 patienter och 3 
anhöriga.  

Syftet med studien var att beskriva 
patienters och/eller deras anhörigas 
upplevelse av väntetiden på en 
akutmottagning.  

En intervjustudie. Medel 
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Bilaga 4, Exempel på analysförfarande 1(3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
The patients are to some extent critical 
when describing their lived experiences 
of being patients at this ECU. They have 
feelings of detachment and see 
themselves as mere objects, as opposed to 
individuals, in the eyes of the nurses 
(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003).  

Patienter känner sig 
objektifierade av 
sjuksköterskorna på 
akutmottagningen istället 
för att blir sedda som 
individer. 

Upplevelse av 
objektifiering. 

Uppmärksamhet Betydelsen av att bli 
sedd som en individ 
i relationen till 
sjuksköterskan 

When someone takes responsibility and 
accompanies the injured person through 
the medical process, this allows the 
patient to feel that he/she is recognized as 
‘‘being someone’’ and thus constitutes a 
way of regaining control of one’s life 
(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). 

När någon tar ansvar och 
följer patienten genom 
den medicinska 
processen upplever 
patienten bekräftelse som 
individ och får kontroll.  

Att bli bemött med 
engagemang ger 
känsla av 
bekräftelse.  

Engagemang Betydelsen av att bli 
sedd som en individ 
i relationen till 
sjuksköterskan 

Nurses who represented the attentive 
mode presented a wide range of caring 
behaviour, such as continuous and 
empathetic commitment. Even this mode 
of being with the patient conveyed 
feelings of confidence and comfort 
(Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). 

När sjuksköterskan är 
empatisk upplever 
patienten förtroende och 
trygghet för 
sjuksköterskan vid 
bemötandet. 

Trygghet och 
förtroende. 

Trygghet Betydelsen av att bli 
sedd som en individ 
i relationen till 
sjuksköterskan 
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Bilaga 4, Exempel på analysförfarande 2(3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
‘‘The only contact I had with her was 
when she came with huge needles. Again, 
they do not observe other needs, when 
they come to me it’s when they have to 
do something to me, give me a jab or take 
me somewhere’’(Frank, Asp & Dahlberg, 
2008). 

Den enda kontakten jag 
fick med sjuksköterskan 
var när hon kom in för att 
sticka mig. Hon 
observerade inga av mina 
övriga behov. 

Önskemål om bli 
sedd.  

Lyhördhet Betydelsen av 
kommunikation 
mellan patienten och 
sjuksköterskan 

The nurses were frequently responsible 
for this type of communication. Formal 
communication and diverting 
communication resulted in comfort and 
confidence on the part of patients 
(Wiman, Wikblad & Idvall, 2006). 

Formell kommunikation i 
samspel med avledande 
kommunikation 
resulterar i bekväma och 
trygga patienter. 

God 
kommunikation. 

Dialog Betydelsen av 
kommunikation 
mellan patienten och 
sjuksköterskan 

Francois noted, ‘‘It’s a lifeline-touching 
you-you’re drawing energy from that 
person. You’re drawing energy from him 
or her…And that’s important; they’re 
willing to give me that energy to keep me 
motivated.’’ (O´Brien & Fothergill-
Bourbonnais, 2004). 

Genom beröring gav 
personalen patienten 
kraft att orka hantera 
situationen.  

Beröring som 
kommunikation. 

Beröring Betydelsen av 
kommunikation 
mellan patienten och 
sjuksköterskan 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
To be able to be prepared and to maintain 
bodily control and time control 
throughout the encounter, the patient 
wishes to know what is going to happen. 
One patient says: ‘Above all you are able 
to prepare yourself for how long you are 
going to stay here // you have this need of 
control, to know what is going to 
happen.’ (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh, 2011). 

För att vara förbredd och 
behålla kontroll över 
situationen önskar 
patienten information om 
vad som ska hända. 

Önskan om 
förberedande 
information 

 Betydelsen av att få 
information av 
sjuksköterskan 
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