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Sammanfattning 

Bakgrund: Till akutmottagningen kommer alla typer av patienter av olika etniciteter, 

åldrar och kön, med olika skador och sjukdomar och med olika tidigare erfarenheter av 

hälso- och sjukvården. Patienten har mycket kontakt med sjuksköterskan på 

akutmottagningen, och därför är det viktigt att mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

uppfattas som positivt. Forskning tyder dock på att detta inte alltid är fallet.  

Syfte: Att beskriva hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan på en 

akutmottagning.  

Metod: En litteraturstudie av mixad metod med konvergent design baserad på fem 

kvalitativa och fem kvantitativa studier.  

Resultat: Fyra teman framkom: Brist på information och kommunikation; Patienten vill 

inte vara till besvär; Ointresse och dåligt bemötande samt Bra vård och ett gott 

bemötande. 

Slutsats: Mötet mellan sjuksköterskan och patienten på akutmottagningen blev ofta 

lidande på grund av bristande information, ointresse och dåligt bemötande från 

sjuksköterskan. Mötet var mer positivt på akutmottagningar på landsbyggden, med 

anledning av att stressen och arbetsbördan där var lägre. 

Klinisk betydelse: Genom att öka medvetenheten om problemen som belyses i denna 

studie och genom att implementera resultatet till akutmottagningar, ges möjligheten att 

förbättra vården och öka välbefinnandet för patienterna på akutmottagningen. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, sjuksköterska, patient, möte. 
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Abstract 

Background: A large variety of patients come to the emergency department; people with 

different ethnicity, ages and gender, type of injuries and illnesses and experiences of health 

care. The patient have a lot of contact with the nurse in the emergency department, and 

therefore it is important that the encounter between the nurse and the patient is perceived as 

positive. Although research indicates that this is not always the case. 

Aim: To describe how the patient experiences the encounter with the nurse in the 

emergency department. 

Method: A review of mixed method with a convergent design based on five qualitative and 

five quantitative studies. 

Result: Four themes were identified: Lack of information and communication; The patient 

doesn’t want to be an inconvenience; Lack of interest and a negative encounter and Good 

care and a positive encounter. 

Conclusion: The encounter between the nurse and the patient was often negative in the 

emergency department; caused by lack of information, lack of interest and a negative 

encounter from the nurse. The encounter was more positive in emergency departments in 

rural areas since the stress and workload was lower in these places. 

Clinical importance: By increasing the awareness about the issues that are highlighted in 

this study, and by implementing the result in the emergency departments, the opportunity 

to improve the healthcare and the well-being of patients in the emergency departments is 

given. 

 

Keywords: Emergency department, nurse, patient, encounter. 
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Inledning 

Jane berättar om hur hon under ett besök på akutmottagningen gång på gång glömdes bort 

av sjuksköterskan. Hon fick inte sina morgonmediciner trots att hon upprepade gånger 

frågade om dem, och till sist fick Jane ta dem själv från en gammal dosett som hon hittade 

i sin väska. På grund av sin infektionskänslighet låg hon inne i ett av infektionsrummen, 

men tvingades sedan lämna rummet på grund av platsbrist och blev då erbjuden en brits i 

korridoren mitt bland alla sjuka människor som potentiellt skulle kunna ta livet av henne 

med de smittor som det innebar. Så istället hamnade hon i en städskrubb där hon återigen 

blev bortglömd. Det gick fem timmar innan någon kom ihåg henne och hon fick då höra att 

hon skulle få stanna i städskrubben hela natten och att ingen skulle ha tid att ta hand om 

hennes dialys. Inte långt därefter lämnade Jane akutmottagningen på eget bevåg eftersom 

hon inte längre orkade med den dåliga behandlingen från sjuksköterskorna och resten av 

personalen. 

(Historien om Jane är sann. Hon heter dock något annat i verkligheten.) 

 

Efter att ha varit på akutmottagningar vid några olika tillfällen, dels i samband med 

verksamhetsförlagd utbildning men även som patient, har vi sett hur spännande det kan 

vara att arbeta där. Det är en stor variation av patienter med olika åkommor, men det kan 

även innebära en stor stress för sjuksköterskan. Vår uppfattning är att sjuksköterskorna vill 

kunna ge patienterna en bättre omvårdnad än vad de har resurser för och att stressen och 

tidsbristen på akutmottagningarna förhindrar detta. Ibland blir det tyvärr inte längre en god 

omvårdnad. Det kan då handla om allt från äldre människor som får ligga ensamma på en 

brits i korridoren och som sjuksköterskan inte riktigt hinner med, till Jane som fick långt 

ifrån ett gott bemötande från sjuksköterskan. Med anledning av våra tidigare erfarenheter, 

både bra och dåliga, är vi intresserade att ta reda på mer om hur patienten i stort uppfattar 

sitt möte med sjuksköterskan på akutmottagningen. 
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Bakgrund 

Akutmottagningen 

Till en akutmottagning kommer patienter i alla åldrar, av olika kön, etniciteter och 

nationaliteter och med olika perspektiv och tidigare erfarenheter av hälso- och sjukvården. 

Patienterna har olika typer av skador och är i behov av olika typ av akut vård (Wikström, 

2012).  

En akutmottagning präglas av stress; det är ofta en överbelastning med för många 

patienter per vårdpersonal och tiden och antalet sängplatser räcker inte till (Hurwitz, Lee, 

Lopiano, McKinley, Keesling  & Tyndall, 2014). Faktorer som kan leda till en stressad 

miljö på en akutmottagning är överbelastning, för få personal, brist på samarbete mellan 

personal, otåliga patienter, otrevliga anhöriga, trötthet hos personalen relaterat till 

skiftarbete, och berusade patienter (Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych, 

2012). 

På grund av denna stressade miljö kan ibland mötet mellan vården och patienten bli 

lidande (Hurwitz et al., 2014). De flesta akutmottagningar har idag ett utvecklat system 

som kallas triage. Detta system säkerställer patientsäkerheten i och med att den patient som 

är i störst behov av vård får vård först. Vidare minskas stressen för vårdpersonalen, arbetet 

underlättas och blir lättare att organisera (FitzGerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 2010). 

Triage innebär att patienters medicinska behov och omvårdnadsbehov, vid ankomst till 

akutmottagningen, bedöms och sorteras, så att de med den svåraste hälsoproblematiken 

prioriteras och får hjälp först, medan de patienter vars hälsotillstånd inte förvärras av att de 

behöver vänta en stund på vård, får ge företräde till de mer akut sjuka/skadade. På detta sätt 

får alla den vård de behöver och de som behöver vården direkt prioriteras. Detta ökar 

patientsäkerheten (FitzGerald et al., 2010). 

 

Bemötandet 

När patienten anländer till akutmottagningen tas denne emot av en sjuksköterska, 

vanligtvis en triagesjuksköterska, och med sjuksköterskan har patienten mycket kontakt 

under sin vistelse på akutmottagningen (Wikström, 2012). 

För patienten på en akutmottagning är det viktigt att mötet med vårdpersonalen 

upplevs som positivt (Fossum, 2007). Vidare menar Fossum att de viktigaste delarna i ett 
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gott bemötande präglas av vänlighet, hjälpsamhet, respekt, värme och engagemang. Även 

god information i form av korrekta besked och upplysningar samt att hänsyn tas till 

patientens människovärde och autonomitet är väldigt viktigt (Fossum, 2007). Enligt 

Nygårdh, Malm, Wikby och Ahlström (2012) känner sig patienter bekräftade som personer 

när de blir visade respekt som individer. 

Exempel på vad en patient kan känna i samband med det negativa i mötet med 

sjuksköterskan inom vården i allmänhet är bland annat en brist på hänsyn, engagemang och 

empati. Upplevelsen av nonchalans kan infinna sig när vården planeras utan att patienten 

får något att säga till om och när det finns en brist på dialog (Nygårdh et al., 2012). 

Macdonald (2007) beskriver att det blev mindre svårigheter i bemötandet när 

sjuksköterskan kunde ta sig tiden att lära känna patienten, och när det tvärtom inte fanns tid 

till detta blev mötet mindre positivt. Just på akutmottagningen är tid dock något som är en 

bristvara (Hurwitz et al., 2014). Ibland kan mötet mellan sjuksköterskan och patienten till 

och med upplevas som förnedrande eller på något annat sätt otillräckligt. Enligt Vinthagen 

(2007) uppstår det tyvärr inom vården ibland maktsituationer i mötet mellan sjuksköterska 

och patient. Patienten vet oftast inte så mycket om sin sjukdomssituation mer än symtomen 

för den. Inte heller är patienten medveten om hur organisationen på en akutmottagning ser 

ut och har inte heller samma kunskap om de läkemedel hon eller han förväntas ta eller de 

biverkningar de ger. Patienten behöver hjälp. För sjuksköterskan är däremot många av 

dessa saker en självklarhet, och förståelsen för och vetskapen om just dessa saker är större 

än vad den är för patienterna. Dessutom är det sjuksköterskan, tillsammans med övrig 

vårdpersonal, som ger patienten den hjälp och omvårdnad som denne behöver. På grund av 

detta kan en negativ maktsituation uppstå (Vinthagen, 2007). Denna går dock lätt att bryta 

om personalen är medveten om den, och arbetar aktivt för att motarbeta den (Vinthagen, 

2007). 

 

Sjuksköterskans arbete 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att en sjuksköterska skall ha förmåga att kommunicera 

med patienter och patienters anhöriga på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Vidare 

beskriver Cross (2005) att en sjuksköterskas arbete ska vara hälsofrämjande och 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och respektfullt bemötande.  
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 Sjuksköterskans arbetsuppgifter på en akutmottagning består till största delen av det 

kliniska arbetet, men även arbetsuppgifter som att gå på utbildningar, assistera vid 

återupplivningar, delta vid möten samt att utveckla och förbättra omvårdnaden (Considine, 

Martin, Smit, Jenkins & Winter, 2006). I denna studie ligger fokus på 

akutsjuksköterskans kliniska arbete. 

Enligt Cross (2005) anser sjuksköterskor på en akutmottagning att de arbetar 

hälsofrämjande. Dock visar en annan studie på helt andra resultat, där en 

sjuksköterskestudent beskriver hur hon under en praktik på en akutmottagning i en stressad 

situation får se hur en patient blir ignorerad av sjuksköterskorna. Ingen av dem såg 

patienten i ögonen, sa hej eller gjorde något för att visa att de uppmärksammade patienten 

som något mer än ett objekt (Bail, 2007). Då bemötandet är en viktig del av det 

hälsofrämjande arbete sjuksköterskan genomför (Fossum, 2007), är det av yttersta vikt att 

lägga fokus på just detta.  

 

Omvårdnad och bemötande som centrala begrepp 

Med omvårdnad menas den handling som antingen förebygger en patients ohälsa 

alternativt förbättrar eller bibehåller hälsan. Omvårdnad består av tre grunder; det fysiska, 

det psykiska och det andliga (Birkler, 2007). I denna studie ligger fokus på det psykiska. 

Ett gott bemötande kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa (Birkler, 2007).  

 

Bemötandet beskriver hur en person beter sig i mötet med en annan (Dahlberg & Segersten, 

2010). Ett gott bemötande präglas av respekt, förståelse, vänlighet och  

öppenhet, och ett gott möte kräver ett gott bemötande från båda parter (Dahlberg & 

Segersten, 2010). 

 

Problemformulering 

Akutmottagningen är en stressig miljö dit alla typer av patienter söker sig. Det finns många 

tillfällen för misstag och för att öka välbefinnandet hos patienterna är det av yttersta vikt att 

de upplever mötet med sjuksköterskan som positivt. Tidigare forskning tyder dock på att 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten inte alltid är av positiv natur, och det kan därför 
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vara av värde att undersöka detta mer noggrant för att tydligt beskriva hur patienten 

upplever mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienten upplever bemötandet från 

sjuksköterskan på en akutmottagning. 

 

Metod 

Design 

Detta är en litteraturstudie av mixad metod med konvergent design baserad på fem 

kvalitativa och fem kvantitativa studier. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna i databassökningen för denna studie var artiklar som är skrivna på 

antingen svenska eller engelska eftersom dessa är de enda språk som författarna behärskar 

tillräckligt bra för att få en full förståelse för innehållet i artiklarna. Vidare inkluderades 

enbart artiklar publicerade mellan år 2004 och år 2014 för att få ett resultat som stämmer 

överens med aktuell forskning. Endast artiklar som är peer reviewed har granskats, och för 

att underlätta arbetet inkluderades även endast artiklar som finns i fulltext på databasernas 

hemsidor. Artiklar från barnakutmottagningar exkluderades då denna studie endast 

behandlar studier genomförda på vuxenakutmottagningar. 

Kriterierna för att välja vilka artiklar från genomförda sökningar som skulle inkluderas 

i urvalet gick till enligt följande: Alla rubriker lästes och om rubriken stämde överens med 

syftet lästes även sammanfattningen. Om även sammanfattningen stämde lästes sedan hela 

studien. Stämde artikelns innehåll efter detta fortfarande överens med syftet i denna studie 

inkluderades artikeln i fråga i urvalet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

granskats. 

 

De valda studiernas kvalitet har relevansbedömts samt kvalitetsgranskats utifrån SBU’s 

riktlinjer (SBU, 2013). Endast artiklar med medel till hög kvalitet har inkluderats. Graden 

av kvalitet beräknades utifrån SBU´s granskningsmall (SBU, 2013).  



10 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna inhämtades via sökmotorerna Ebsco Discovery Service, Ebsco Host och 

SveMed+. I sökmotorn Ebsco Discovery Service gjordes sökningen på samtliga 

tillgängliga databaser: CINAHL Complete, CINAHL with Full Text, Academic search 

Elite, Medline, AMED, Teacher Reference Center, Library och InformationScience & 

Technology Abstracts. Övriga databaser som användes var CINAHL och SweMed+. 

Söktermerna som användes var: patient satisfaction, emergency, nurs*, emergency 

nursing, encounter, patient, experiences och emergency care settings. Den booleska 

söktermen AND har använts i alla sökningar. På grund av att sökningarna blev för stora och 

ej relevanta vid användning av den booleska söktermen OR användes inte denna. En 

manuell sökning genomfördes och resulterade i artikel nummer nio. Inklusionskriterierna 

har använts på samtliga sökningar. 

 

Tabell 1. Sökmatris. 

 

AB: Sökordet har sökts i sammanfattningen. TI: Sökordet har sökts i titeln. 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstracts 

Antal 

genomlästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Nr. på 

artikel  

Ebsco 

Discovery 

Service 

2014-08-

27 

AB patient 

satisfaction AND 

AB emergency 

AND AB nurs* 

full text, peer 

reviewed, 

2004-01-01 - 

2014-12-31 

84 14 12 5 1, 2, 3, 

4, 5 

SweMed+ 2014-08-

29 

Emergency 

Nursing 

Full text, peer 

reviewed, 

2004-01-01 - 

2014-12-31 

60 4 2 2 6, 7 

CINAHL 2014-09-

10 

Emergency, 

encounter, patient 

Full text, peer 

reviewed, 

2004-01-01 - 

2014-12-31 

91 9 3 3 3, 6, 8 

Ebsco 

Discovery 

Service 

2014-09-

17 

TI experiences 

AND TI 

emergency care 

settings 

Full text, peer 

reviewed, 

2004-01-01 - 

2014-12-31 

2 1 1 1 10 

Artikel från 

referenslista 

från en redan 

inkluderad 

artikel 

2014-09-

17 

 Full text, peer 

reviewed, 

2004-01-01 - 

2014-12-31 

1 1 1 1 9 

Antalet inkluderade artiklar från litteratursökningen (dubbletter exkluderade): 10   
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Dataanalys 

I denna studie analyserades fem kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Med anledning av 

att både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades, användes en mixad metod med 

konvergent design. Detta innebär att de kvalitativa och de kvantitativa studierna 

insamlades och analyserades separat, för att sedan jämföras mot varandra, och slutligen 

sammanställdes ett gemensamt resultat (Borglin, 2012). 

Båda författarna till föreliggande studie läste igenom de utvalda artiklarna ett flertal 

gånger. Varje artikel sammanfattades sedan individuellt utifrån vad som var relevant 

utifrån syftet med den föreliggande studien och författarna diskuterade sedan med varandra 

för att kontrollera att innehållet från artiklarna uppfattats på samma sätt, så att inget 

missförstånd av innehållet skett. Därefter skapades en artikelmatris (se bilaga 1). 

Artiklarna, och framför allt författarnas egna sammanfattningar, analyserades sedan för att 

se likheter och olikheter samt även för att kunna komma fram till teman som var 

återkommande i flera artiklar. När detta gjordes analyserades de kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklarna till en början var för sig och jämfördes sedan med varandra. Där 

samma tema framkom i både de kvantitativa och kvalitativa studierna skrevs resultatet ihop 

(Friberg, 2006), vilket var fallet i alla teman utom Patienten vill inte vara till besvär som 

enbart kunde identifieras i de kvalitativa studierna. Sammanlagt identifierades fyra olika 

teman: Brist på information och kommunikation; Patienten vill inte vara till besvär; 

Ointresse och dåligt bemötande samt Bra omvårdnad och ett gott bemötande. (Tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt: Artiklar och teman.  

         Tema                  

 

Artikel     

Brist på information 

och kommunikation 

Patienten vill inte vara till 

besvär. 

Ointresse och dåligt 

bemötande. 

Bra omvårdnad och ett 

gott bemötande. 

Muntlin et. al. (2006) x  x x 

Chan och Chau 

(2007) 

x  x x 

Elmqvist et. al. 

(2011) 

x x  x 

Wilson och Shifaza 

(2008) 

x  x x 

Elder et. al. (2004)    x 

Möller et al. (2010) x x x x 

Larsson Kihlgren et. 

al. (2004) 

x x x x 

Wiman och Wikblad 

(2004) 

x  x x 

Franzén et. al. (2008) x   x 

Lyons och Paterson 

(2009) 

x x  x 

 

 

Etiska aspekter 

Då båda författarna i den föreliggande studien hade tidigare erfarenheter av 

akutmottagningar var det av yttersta vikt att ett så neutralt ställningstagande som möjligt 

antogs för att undvika bias. Det var även viktigt att ta med alla artiklar som klarade av 

inklusionskriterierna och inte enbart de som passade in i eventuella förutfattade teorier hos 

författarna. Fortsättningsvis var det av stor vikt att, i de inkluderade artiklarna, ta med all 

information som svarade på syftet och inte bortse från fakta som gick emot förförståelsen 

hos författarna i den föreliggande studien. Vidare var det essentiellt att inte fakta 

förvrängdes och vinklades efter författarnas egna teorier och uppfattningar. För att uppnå 

detta diskuterades det där osäkerhet uppstod för att säkerställa att informationen i artiklarna 

uppfattats på ett korrekt sätt. 
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I denna studie har endast artiklar som har fått godkännande av en etisk kommitté 

inkluderats. Genom att endast ta med sådana artiklar säkerställs en hög etisk kvalité i 

litteraturstudier (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Resultat 

Brist på information och kommunikation 

Muntlin, Gunningsberg och Carlsson (2006) fann i sin studie att mer än var femte av de 

tillfrågade patienterna uppgav att de inte fick användbar information om egenvård samt om 

vilken läkare som var ansvarig för dem. Ett annat resultat visade att nästan en tredjedel av 

patienterna inte helt höll med om att sjuksköterskan var kompetent i att förklara saker för 

dem medan drygt hälften inte helt höll med om att de var nöjda med informationen som 

givits av sjuksköterskan (Wilson & Shifaza, 2007). Enligt Muntlin et al. (2006) uppgav en 

tredjedel av patienterna att de inte visste varför de var tvungna att vänta. Chan och Chau 

(2007) samt Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund och Brulin (2008) tog dessutom upp att 

äldre patienter samt patienter som fick specifika ingripanden från sjuksköterskan var mer 

nöjda med informationen från sjuksköterskorna än de andra patienterna. Vidare upplevde 

patienterna att sjuksköterskan var alltför upptagen för att ta sig tiden att prata med patienten 

vilket indikerade ett missnöje över den tid som sjuksköterskorna spenderade med att 

kommunicera direkt med patienten (Chan & Chau, 2007). 

 

I de kvalitativa studierna framkom liknande resultat. Patienterna beskrev en brist på 

information (Elmqvist, Fridlund och Ekebergh, 2011; Larsson Kihlgren, Nilsson, 

Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). Enligt Möller 

et al. (2010) förstod inte alla patienter meningen med triagesystemet från början utan fick 

själva lista ut det. Det fanns dock informationsfoldrar i triagerummen, men den hade ingen 

av patienterna i studien blivit given. En av patienterna sa: “If you received information 

about your triage level, it’s much easier to wait.” (Möller et al., 2010, s. 750). När 

patienterna inte var medvetna om hur det fungerade på akutmottagningen uppstod en 

osäkerhet. Patienterna vågade dock inte alltid visa sitt behov av information eftersom det 

var tydligt att det fanns en tidsbrist (Elmqvist et al., 2011). Larsson Kihlgren et al. (2004) 

beskrev vidare att patienterna upplevde att sjuksköterskorna använde ett medicinskt språk 
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som de inte alltid förstod, inte heller förklarade sjuksköterskan tydligt nog varför hon/han 

gjorde vissa saker vilket resulterade i en bristfällig dialog med patienten. Lyons och 

Paterson (2009) tog upp att patienter oroade sig över att de inte fick sina läkemedel som 

vanligt och att ingen förklarat för dem varför det var så. Wiman och Wikblad (2004) 

observerade ett instrumentellt beteende, som beskrevs som ett beteende där det fanns en 

brist på känslomässigt engagemang från sjuksköterskan där patienten fick otillräcklig 

information. Patienten i fråga behövde röntgas men fick ingen information om varför eller 

vilken typ av röntgen. Vid ett annat tillfälle observerades ännu ett tecken på bristfällig 

kommunikation:  

 

One nurse was busy with technical duties and did not demonstrate any 

communication skills, neither verbal nor eye contact. The patient said ‘I want 

to urinate.’ Neither a verbal nor non-verbal answer could be identified. After a 

while a nurse appeared with a urinal, which she gave to the patient without 

saying a word. (Wiman & Wikblad, 2004, s. 427). 

 

Patienten vill inte vara till besvär 

Elmqvist et al. (2011), Larsson Kihlgren et al. (2004) och Möller et al. (2010) tog i sina 

studier upp att när patienterna blev lämnade ensamma och tiden gick beskrev de att de 

kände sig borttappade och var rädda för att bli bortglömda utan synlig kontakt med 

personalen. Patienterna, och speciellt de patienter som inte hade någon tidigare erfarenhet 

av vårdsystemet på akutmottagningen, kände en brist på tillit och ville att exempelvis 

sjuksköterskan skulle titta in till dem och fråga hur det var (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

“I wonder if they are going to find me here” beskrev en patient sig ha tänkt när ingen kom 

(Larsson Kihlgren et al., 2004, s. 171). 

Patienterna försökte få ögonkontakt med sjuksköterskorna. De hoppades att någon på 

så vis skulle komma men gjorde inte mer än så för att inte vara till besvär. De förstod och 

ursäktade även personalen med att det inte var deras fel att de hade så mycket att göra utan 

att problemet låg högre upp (Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009). I 

mötet med sjuksköterskan fick patienterna uppfattningen att sjuksköterskorna inte hade tid 

för dem och endast ville få arbetet gjort så snabbt som möjligt (Elmqvist et al., 2011). 
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Enligt Larsson Kihlgren et al. (2004) hände det ibland att patienterna frågade efter filtar 

eller en till kudde, men vanligtvis uppgav de att de inte ville störa. En patient uttryckte det 

så här: “I can’t ask them, they have too much to do.” (Larsson Kihlgren et al., 2004, s. 172). 

Elmqvist et. al. (2011) skriver att patienterna berättat att de låtsats vara nöjda och inte vill 

vara till besvär, men att de inte är det. De känner att deras kontroll har blivit förlorad både 

när det gäller deras egen kropp och deras tid i mötet med sjuksköterskan som inte varit 

tillfredsställande. 

 

Enligt Möller et al. (2010) har det även framkommit att patienterna känt nervositet inför att 

komma in och träffa sjuksköterskan i triagen på grund av rädsla att bli ifrågasatt. Dels för 

att de inte kände sig välkomna på akutmottagningen, och dels för att de oroade sig över att 

sjuksköterskan inte skulle vilja hjälpa dem eftersom det redan fanns så många patienter där 

och att de skulle ha sökt vård inom primärvården istället. En patient sa: “She didn’t think I 

should be at the ED, but I was.” (Möller et al., 2010, s. 748). Patienterna ville inte heller 

klaga över vården (Möller et al., 2010). 

 

Ointresse och dåligt bemötande 

Muntlin et al. (2006) rapporterade från en studie att var femte patient i studien upplevde att 

sjuksköterskan inte visade något intresse för deras livssituation. Chan och Chau (2005) 

lyfte fram att patienterna upplevde sjuksköterskan som ouppmärksam till deras behov 

medan Wilson och Shifaza (2008) berättade att ungefär var femte patient kände sig 

ignorerad av sjuksköterskan. 

Patienterna berättar i en annan studie att de i sitt möte med sjuksköterskan upplevde 

att denne inte såg hela människan utan glömde bort patientens psykologiska behov och 

enbart fokuserade på det medicinska (Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010). En 

patient berättade: “She could have asked if I was afraid. I was shaking like an asp leaf.” 

(Möller et al., 2010, s. 748). En annan patient sa: “...to sit here and wait, and 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...” (Larsson Kihlgren et al., 2004, s. 172). Larsson Kihlgren et al. 

(2004) förklarar att patienterna ansåg att attityden hos sjuksköterskan var viktig och att de 

ville att han eller hon skulle visa tålamod och vänlighet, men istället gjordes saker på rutin 
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och stress vilket visade på en brist av intresse från sjuksköterskans sida. Patienterna kände 

därför att de inte fick chansen att berätta sin egen historia. Wiman och Wikblad (2004) fann 

att patienten ignorerades av sjuksköterskan, som i ett exempel visade mer uppmärksamhet 

till sina kollegor än till patienten, när patienten kläddes av. Sjuksköterskan i fråga pratade 

samtidigt med en annan sjuksköterska och ingen av dem sa något till patienten som var vid 

fullt medvetande. Att en patient blev ignorerad var inte heller en engångshändelse utan 

flera tillfällen fanns där sjuksköterskan uppträdde okänsligt och kränkande mot patienten 

(Wiman & Wikblad, 2004). 

 

Bra omvårdnad och ett gott bemötande 

En studie från en akutmottagning på landsbygden visade att en stor andel av patienterna var 

nöjda, dock var de patienter som var allvarligt skadade mindre benägna att vara nöjda 

(Elder, Neal, Davis, Alems, Whitledge & Littlepage, 2004). Det fanns ett samband mellan 

hur nöjda patienterna var med sjuksköterskans omvårdnad och hur nöjda de var med 

sjuksköterskan över lag. En omvårdande attityd från sjuksköterskan visade sig bidra till en 

atmosfär som patienten kände att han eller hon gärna återkommer till om behovet skulle 

uppstå igen (Elder et al., 2004). Enligt Muntlin et al. (2006) sa patienterna dock att många 

områden där det behövdes göras kvalitetsförbättringar på akutmottagningen har att göra 

med sjuksköterskans omvårdnad. Bland annat behövdes en större uppmärksamhet tas till 

patientens individuella behov. En patient uppgav att en förbättring skulle kunna vara om 

akutmottagningar på mindre orter i närheten kunde ta fler patienter eftersom det var för 

mycket folk på akutmottagningen i fråga som ligger i staden Uppsala, Sverige (Muntlin et 

al., 2006). 

Patienterna gav i enkäter sjuksköterskorna bra betyg när det gällde deras kompetens i 

att utföra sina uppgifter och uppgav att de var skickliga (Chan & Chau, 2005; Muntlin et 

al., 2006; Wilson & Shifaza, 2008). Franzén et al. (2008) lyfte dock fram att det främst är 

patienterna som varit svårt skadade som gav positiv respons när det gäller både medicinsk 

kompetens och bemötande. I en av studierna var det bara mindre än 10 procent av 

patienterna som angav att det inte varit nöjda med omvårdnaden eller kompetensen av 

sjuksköterskan och endast 3.5 procent som sa sig vara väldigt missnöjda (Wilson & 

Shifaza, 2008). 
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“She was so nice; she really took care of me” berättade en patient (Möller et al., 2010, s. 

749). Flera patienter har beskrivit sjuksköterskorna väldigt positivt och bland annat sagt att 

de varit hänsynsfulla, försiktiga, lugna och kompetenta (Möller et al., 2010). Att 

patienterna upplevde att sjuksköterskorna “vet vad de gör” är något som patienterna lyfte 

fram som positivt (Larsson Kihlgren et al., 2004). På grund av den kompetens som 

sjuksköterskorna upplevdes ha fick patienterna en tillit till dem (Lyons & Paterson, 2009). 

Ytterligare något som patienterna beskrivit som positivt har varit när de känner att 

sjuksköterskorna har uppmärksammat deras behov och exempelvis tagit sig tid att hämta 

stolar till en patient och några anhöriga som stod i korridoren (Larsson Kihlgren et al., 

2004). Eller som när en sjuksköterska frågade om det var något som patienten behövde 

(Elmqvist et al., 2011). Enligt Lyons och Paterson (2009) var ett personligt bemötande och 

uppmärksamhet lika viktigt för patienten som att få de medicinska behoven tillfredsställda, 

och många patienter ansåg att sjuksköterskorna mötte dessa behov. En av patienterna 

gjorde en jämförelse mellan det här tillfället och när han besökt akutmottagningen tidigare. 

Han sa att då var det katastrof och han kände sig bortglömd, men nu var det lugnare och det 

gjorde allt annorlunda (Lyons & Paterson, 2009). Lyons och Paterson (2009) beskriver att 

patienter blev lugna av en så enkel sak som att sjuksköterskan sa något när hon eller han 

gick förbi i korridoren. När patienten kände sig sedd som person och sjuksköterskan 

bekräftade patienten blev mötet mellan dem fyllt med mening och patienten kände trygghet 

(Elmqvist et al., 2011). Wiman och Wikblad (2004) observerade två sådana situationer. 

Den första där sjuksköterskan visade sig vara berörd av situationen och frågade patienten 

om dennes familj blivit informerade om olyckan. I den andra tog sjuksköterskan sig tid att 

lyssna och bekräfta patienten; “After 10 minutes the patient suddenly started talking about 

his retarded daughter. He was worried about the future, and the nurse stopped cleaning his 

wounds and listened. The nurse affirmed the patient by asking more about his daughter.” 

(Wiman & Wikblad, 2004, s. 426). Detta beteende hos sjuksköterskan kunde dock bara 

observeras vid ett fåtal tillfällen (Wiman & Wikblad, 2004). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie är av mixad metod med en konvergent design och bygger på både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Denna metod valdes eftersom den bäst svarar på de 

tankar och frågeställningar författarna till föreliggande studie hade i inledningen av 

arbetet. De kvantitativa studierna ger svar på bland annat hur vanligt ett fenomen är eller 

hur vanligt det är att patienter upplever saker på ett visst sätt (Billhult & Gunnarsson, 

2012), medan de kvalitativa studierna istället tillför ett djup där patienterna själva får 

möjligheten att berätta mer (Henricson & Billhult, 2012). Genom att använda både 

kvantitativa och kvalitativa studier uppnås alltså både djup och förklaring, men även hur 

utbrett vissa fenomen är (Borglin, 2012). 

Övriga anledningar till att en mixad metod användes är att denna metod är 

komplementär. Det innebär att de kvalitativa och de kvantitativa studierna ställs mot 

varandra och därmed elimineras svagheter från de olika metoderna medan styrkorna 

behålls, vilket förstärker trovärdigheten (Borglin, 2012). Mixad metod är även praktisk då 

en forskningsfråga tillåts beskrivas ur flera synvinklar (Borglin, 2012). Vidare skriver 

Borglin att mixad metod dessutom är inkrementell, vilket innebär en stegrad ökning av 

kunskap. Detta på grund av att de kvalitativa och de kvantitativa studierna förstärker och 

förklarar varandra. Att en konvergent design valdes är för att uppnå en fullständig och 

optimal bild av fenomenet, vilket denna design ger (Borglin, 2012). 

Borglin (2012) tar upp att eftersom mixad metod är en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod innehåller den mixade metoden styrkor från de båda andra, i form av 

trovärdighet och pålitlighet från den kvalitativa metoden, och valdiditet och reliabilitet 

från den kvantitativa metoden. Överförbarhet, som kan vara en svaghet i kvalitativa 

studier, stärks i den mixade metoden eftersom de kvantitativa studierna tillför en högre 

överförbarhet (Borglin, 2012). 

Den mixade metoden började utvecklas för cirka tio år sedan, vilket gör den till en 

relativt ung metod. Detta innebär att konsensus ännu inte är nådd angående vad mixad 

metod innebär eller hur den skall definieras (Borglin, 2012). Trots detta var det metoden 

som bäst svarade på syftet till denna studie, och därför valdes den. 
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När artikelsökningen genomfördes, lästes först titlarna på artiklarna, och 

sammanfattningarna lästes sedan endast på de studier där titlarna överensstämde med vårt 

syfte. Detta innebär att ett flertal artiklar sorterades bort endast på grund av sin titel. Då 

vissa artiklar har något missvisande titlar kan det ha hänt att relevanta artiklar sorterades 

bort på grund av att dess titel var otydlig eller missvisande. Detta är en svaghet, då 

författarna borde ha läst fler abstract och inte exkluderat artiklar förrän efter det. 

Endast den booleska söktermen AND användes vid samtliga av sökningarna vid 

datainsamlingen i föreliggande studie. Söktermen OR prövades vid de preliminära 

sökingarna, men dessa sökningar blev alltför breda och dessutom till största delen för 

förelliggande studies syfte irrelevanta. När sökningen istället genomfördes med den 

booleska söktermen AND erhölls relevanta resultat. Med anledning av detta valdes därför 

att endast använda söktermen AND.  

I denna studie har ej MeSH-termer använts. Mesh-termer används för att säkerställa 

relevansen under en litteratursökning (William, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid de 

preliminära sökningarna prövades MeSH-termer vid ett ett flertal tillfällen, men då 

sökningar med andra sökord än just MeSH-termer resulterade i signifikant mer relevanta 

sökresultat, gjordes valet att inte använda MeSH-termer utan andra sökord.  

 

I denna litteraturstudie där resultatet bygger på en analys av tio vetenskapliga studier är 

sex av dessa studier gjorda i Sverige. Att mer än hälften av studierna skulle vara svenska 

har inte varit något medvetet val av författarna. Även om det inte har framkommit några 

specifika motsägelser mellan de olika studierna som skulle tyda på att resultatet kan ha 

påverkats av detta kan det dock inte garanteras att detta inte har skett. Detta leder till att 

överförbarheten internationellt minskar, vilket är en svaghet i föreliggande studie.  

Alla inkluderade artiklar har varit skrivna på engelska. Då båda författarna talar 

engelska flytande men inte har det som modersmål har översättningen skett med stor 

försiktighet och noggrannhet för att inte ta något ur dess kontext eller förvränga 

författarens ord. På grund av detta har dataanalysen genomförts av båda författarna, där 

båda läser alla artiklar enskilt och diskuterar dem för att se till att båda uppfattat dem på 

samma sätt. På detta sätt minskar risken för misstolkning (Wallengren & Henricson, 

2012). Dock kan inte risken för misstolkning uteslutas, och därför måste detta faktum 
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räknas som en svaghet i studien. 

Studier genomförda på barnakutmottagningar exkluderades i denna studie. Detta dels 

för att studien behövde begränsas, men även för att barn reagerar annorlunda i mötet med 

sjukvården på en akutmottagning. Åldern för en patient som accepteras till en 

vuxenakutmottagning varierar beroende på land; i Sverige måste en patient vara 18 år för 

att få komma till en vuxenakutmottagning, men i andra länder gäller andra åldrar. 

Eftersom artiklar från hela världen inkluderats, varierar åldern på de patienter som varit 

med i någon av de studier vi inkluderat i vår studie.  

 

Vid kvalitetsganskningen av de inkluderade artiklarna, både de kvalitativa och de 

kvantitativa, valdes att använda en kvalitetsgranskningsmall anpassad för kvalitativa 

studier. Anledningen till detta var att samtliga kvantitativa studier hade enkäter som 

datainsamlingsmetod, där de undersökte patienternas uppfattning av en specifik situation. 

En kvalitativ granskningsmall är absolut inte optimal för att kvalitetsgranska kvantitativa 

studier, oavsett dessa kvantitativa studiers frågeställning eller datainsamlingsmetod. Stort 

arbete lades ner för att hitta en kvalitetsgranskningsmall anpassad för kvantitativa studier 

vars datainsamling sker med enkäter men ingen hittades. Av de 

kvalitetsgranskningsmallar som hittades var den anpassad för kvalitativa studier den bäst 

lämpade. Trots detta är det en mycket stor svaghet i föreliggande studie att hälften av de 

granskade studierna inte kvalitetsgranskades på rätt sätt. Kvalitetsgranskningen är en 

mycket viktig del av av en studie; då hela resultatet är uppbyggt på dessa studier är det 

viktigt att de håller en god kvalitet (Friberg, 2006).  

 

Citat har inkluderats i resultatet, detta för att göra resultatet fylligare, rikare, och mer 

lättförståeligt.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan 

på en akutmottagning. Fyra teman kunde urskiljas: Brist på information och 

kommunikation; Patienten vill inte vara till besvär; Ointresse och dåligt bemötande; Bra 

omvårdnad och ett gott bemötande. 
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Sammanfattningsvis visade resultatet i den här studien att ett betydligt antal av 

patienterna på en akutmottagning upplevde en brist på information samt en bristfällig 

kommunikation hos sjuksköterskan. Vidare framkom det att patienter i mötet med 

sjuksköterskan inte var nöjda. Patienterna nämnde dock inte detta eftersom de inte ville 

vara till besvär och upplevde i mötet med sjuksköterskan att det fanns en tidsbrist. Var 

femte patient kände sig ignorerad av sjuksköterskan, upplevde ett ointresse från denne och 

upplevde att endast de medicinska behoven prioriterades. Det fanns dock även patienter 

som upplevde mötet med sjuksköterskan som bra. En omvårdande attityd har lyfts fram 

som viktigt och är relaterat till hur nöjd patienten är med sjuksköterskan. Vid förslag på 

vilka kvalitetsförbättringar som kan göras på akutmottagningen tog patienterna upp att en 

större uppmärksamhet behövde tas till de individuella behoven samt att det skulle vara bra 

om akutmottagningar ute på landsbygden kunde ta fler patienter. 

Tre rubriker kommer att diskuteras: Städer och landsbygden; Information om triage; 

Stress. 

 

Städer och landsbygden 

Något som utmärkte sig i temat Bra vård och ett gott bemötande var att resultatet tyder på 

att patienter på akutmottagningar på landsbygden eventuellt kan ha det bättre med färre 

överbeläggningar jämfört med patienter på akutmottagningar i städer. Frågan blir då varför 

det skulle vara så. 

 

They have to take more patients at the emergency departments in Östhammar 

and Tierp. There are too much people here (at the ED) in Uppsala and people 

who do not have real emergency problems should go to smaller hospitals 

instead (Muntlin et al., 2006, s. 1052). 

 

Detta var förslaget från en patient på en förbättring på akutmottagningen i Uppsala, Sverige 

(Muntlin et al., 2006) som kort togs upp i resultatet. Det bodde drygt 20 000 människor i 

Tierps (Tierps kommun, 2014) respektive Östhammars kommun (Sverige) i slutet av år 

2013 (Östhammars kommun, 2014) jämfört med Uppsalas kommun som är Sveriges fjärde 

största med sina över 200 000 invånare (Uppsala kommun, 2013). 
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Enligt Van Vonderen (2008) finns det på landsbygden inte samma medicinska 

möjligheter som på de större sjukhusen i städerna, vilket kan vara en faktor till att 

människor istället söker sig till städerna där de snabbare kan få en mer fördelaktig vård. För 

att relatera detta till exemplet med bland annat Tierp så kan patienter som kommer till 

akutmottagningen i Tierp endast erbjudas röntgen på vardagar klockan 08:00-16:00 

samtidigt som endast viss provtagning utförs direkt på akutmottagningen medan patienter 

som behöver vidare vård får denna på Akademiska sjukhuset i Uppsala (Vårdguiden, u.å.). 

Större akutmottagningar har generellt längre väntetider, medan akutmottagningar på små 

sjukhus på relativt glesbefolkade platser med längre avstånd har kortare väntetider 

eftersom människor där inte är lika benägna att söka vård akut (Akademiska sjukhuset, 

2013). Detta skulle i så fall förklara fyndet att patienter på landsbygden verkar vara mer 

nöjda med sitt besök på akutmottagningen i jämförelse med patienter som besöker 

akutmottagningar i stora städer. Eftersom väntetiderna på landsbygden generellt är kortare 

och trycket på sjuksköterskorna inte lika högt kan eventuellt även slutsatsen dras att 

sjuksköterskan har tid att ge patienten mer uppmärksamhet. Vidare skulle det förklara 

skillnaden som infinner sig i resultatet när det gäller hur nöjda allvarligt skadade patienter 

är där det finns en motsättning beroende på om de tillfrågande patienterna befann sig på 

landsbygden eller inte. Exempelvis skulle en patient med en fraktur som inkommer till 

akutmottagningen i Tierp på en lördag behöva slussas vidare till Uppsala. 

I resultatet tas det även upp av en patient i en jämförelse mellan två olika besök på 

akutmottagningen där det vid det tidigare besöket hade varit katastrof på mottagningen, 

men att det vid det nuvarande besöket var lugnt och att det hade gjort hela skillnaden 

(Lyons & Paterson, 2009). Enligt Dinh, Enright, Walker, Parameswaran och Chu (2013) 

finns ett samband med väntetiden och hur nöjd patienten är med sitt besök på 

akutmottagningen. Detta lyfter fram vikten av att ha tillräckliga resurser samt ett effektivt 

flöde av patienter för att kunna ge en vård som möter de behov och förväntningar som finns 

i samhället (Dinh et al., 2013). Även detta stöder tanken att patienter på mindre 

akutmottagningar kan ha en anledning till att vara mer nöjda med sin tid på 

akutmottagningen. 
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Information om triage 

Som nämnts i bakgrunden tillämpas på akutmottagningen ett prioriteringssystem kallat 

triage (Möller et al, 2010). I resultatet framgår dock att en stor del av patienterna inte 

förstod triagesystemet, utan blev tvungna att lista ut det själva (Möller et al, 2010). Det är 

även beskrivet att de patienter som får information om triagesystemet och som därmed får 

veta varför de behöver vänta på vård, har mycket lättare att acceptera det än de patienter 

som inte fått någon information och istället känner sig bortglömda (Möller et al, 2010).  

 Kingston och Short (2010) beskriver att det patienterna i störst utsträckning saknade 

information om på akutmottagningen var väntetiderna. Enligt denna studie kom 

information om triage på tredje plats för saker patienter saknar information om. Dock bör 

det nämnas att alla patienter inte känner till triage, och som det är beskrivet i resultatet har 

patienter med förståelse för triage mycket mer förståelse för väntetiderna (Möller et al, 

2010). Om alla patienter som deltog i denna studie hade kännedom om triage (kännedom 

att triage fanns, men inte vad det innebär), skulle därför troligen information om triage 

komma på en högre plats. 

 Storm-Versloot, Vermeulen, van Lammeren, Luitse & Goslings (2013) beskriver att 

patienter känner sig mer nöjda med informationen och att de i större utsträckning får 

möjlighet att beskriva sina problem på en akutmottagning som inte har triage, men att 

patienter som har blivit triagerade i större utsträckning är nöjda med väntetiderna och med 

hur deras problem sorterats ut och blivit lösta (Storm-Versloot, 2013). Information är alltså 

något som saknas när patienterna går igenom triage. Baserat på detta dras därför slutsatsen 

att mer information, framför allt om triage men även information i största allmänhet, bör 

ges patienterna på en akutmottagning. 

 

Stress 

Resultatet som helhet indikerade i tre av fyra teman (Brist på information och 

kommunikation, Patienten vill inte vara till besvär och Ointresse och dåligt bemötande) att 

patienterna uppmärksammade stressen hos sjuksköterskorna och att denna stress kan vara 

en faktor till att mötet mellan patienten och sjuksköterskan blev bristfälligt (Chan & Chau, 

2005; Elmqvist et al., 2011; Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009; Möller 
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et al., 2010). Med anledning av denna fakta är det av intresse att diskutera vad det är som 

orsakar denna stress som påverkar patientmötet. 

Enligt Larsson (2013) är det inte arbetet i sig med att ge vård till svårt sjuka 

människor som är den direkt avgörande faktorn till att personalen upplever psykisk stress. 

Istället är det det faktum att det är ett högt flöde av patienter vars liv är i akut fara. Två av 

tre som arbetar på en akutmottagning uppgav att deras jobb är psykiskt ansträngande. “Vi 

vet vad vi skall göra, men hinner inte med när flera patienter i livsfara står på tur 

samtidigt.” (Larsson, 2013). Av de tillfrågade sjuksköterskorna i en annan studie framkom 

det att de mest vanliga stressfaktorerna på en akutmottagning är bland annat arbetsbördan 

samt överbeläggningar (Healy & Tyrrell, 2011). Detta stämmer överens med det som tas 

upp i resultatet där patienterna ursäktade personalen med motiveringen att problemet låg 

högre upp och inte hos sjuksköterskorna i sig (Larsson Kihlgren et al., 2004; Lyons & 

Paterson, 2009). Det som i så fall skulle behöva ändras för att förbättra patienternas möte 

med sjuksköterskor på akutmottagningen är att minska på arbetsbördan eftersom detta i sin 

tur skulle låta sjuksköterskan hinna med det som han eller hon vet behöver göras (Larsson, 

2013). 

Som resultatet visade upplever patienter att sjuksköterskan endast fokuserat på den 

medicinska delen av vården (Larsson Kihlgren et al., 2004; Möller et al., 2010). Kilcoyne 

och Dowling (2007) lyfter fram att sjuksköterskorna på akutmottagningen säger sig ha 

upplevt frustration, stress och en känsla av maktlöshet. En av deltagarna i studien beskriver 

att hon har känt sig väldigt demoraliserad eftersom hon inte har gjort sitt bästa och inte har 

gjort det jobb som hon vill kunna göra. Detta på grund av att tiden helt enkelt inte räcker till 

(Kilcoyne & Dowling, 2007). Enligt Sawatzky och Enns (2012) är personalresurser 

kopplat till hur nöjda sjuksköterskorna på akutmottagningen är med sin medkänsla 

gentemot patienterna. Det blir här tydligt att sjuksköterskornas brist på medkänsla och 

intresse för patienten, och inte enbart medicinsk omvårdnad, är kopplad till 

personalresurserna på akutmottagningen och att det är där som det behöver ske 

förbättringar för att utveckla patienters möte med sjuksköterskan åt ett mer positivt håll. 

Enligt Benzinger (2014) råder det dock en akut brist på sjuksköterskor i Sverige. Femton av 

21 landsting har stängda vårdplatser, och i Stockholm är situationen ohållbar (Benzinger, 

2014). Vidare skriver Johansson (2013) att det saknas omkring 500 sjuksköterskor inom 
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akutsjukvården i Stockholm. Enligt Bjering Dahlén (2014) är en konsekvens av 

sjuksköterskebristen bland annat att patienterna får ligga för länge på akutmottagningen 

vilket ger längre väntetider, en ökad arbetsbörda och stressad personal vilket leder till att 

patientsäkerheten hotas. Som resultatet i denna studie har visat är det bland annat stressen 

hos sjuksköterskan på akutmottagningen som bidrar till att mötet med patienten ibland 

tyvärr blir allt annat än optimalt. 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan på en 

akutmottagning. Resultatet visade bland annat att patienten trivdes i en miljö där 

sjuksköterskan hade en omvårdande attityd. I mötet med sjuksköterskan var det dock 

vanligt att patienterna kände att sjuksköterskan var alltför upptagen för att ta sig tid att prata 

med dem och var femte patient kände sig även ignorerad. Informationen var enligt många 

patienter bristfällig, och framför allt när det gällde triage. Det verkar dock som att patienter 

på mindre akutmottagningar på landsbygden generellt hade det bättre med färre 

överbeläggningar och kortare väntetider än patienter på större akutmottagningar i städer. 

Patienterna visade en förståelse när sjuksköterskorna var upptagna och ville inte vara till 

besvär. Det är tydligt att patienter mår bättre av att få vara på en akutmottagning där det inte 

är alltför rörigt och där sjuksköterskorna knappt hinner ta sig tid med dem. Att lägga fler 

resurser på akutmottagningen med framför allt fler sjuksköterskor bör därför vara en 

prioritering då sjuksköterskornas bemötande mot patienten påverkas av stressen. 

 

Klinisk betydelse 

Denna studie visar på att patienterna uppfattar sjuksköterskan på akutmottagningen som 

stressad, att det förekommer bristande information och kommunikation och att det råder 

både tids- och platsbrist. Denna kunskap kan implementeras på akutmottagningar och 

därmed ges sjukvården möjlighet att aktivt arbeta för att förebygga dessa problem och 

genom detta förbättra vården och öka välbefinnandet för patienterna på akutmottagningen. 
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Förslag på vidare forskning 

Det finns i nuläget viss forskning på området, dock är det mesta från innan 2010. Aktuell 

forskning behövs för att upprätthålla god kvalitet och hög standard. Dessutom finns 

forskning på hur patienterna upplever mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen, 

men det saknas uppföljning på detta. Vad blir konsekvenserna av hur patienterna uppfattar 

mötet med sjuksköterskan på akutmottagningen? 

 

Författarnas insatser 

Båda författarna har tillsammans pratat igenom och diskuterat varje del av denna 

litteraturstudie. Dock har det mesta av skrivandet delats upp. Där en av författarna har haft 

huvudansvaret för en del i studien så har den andra författaren ändå varit med i processen 

genom att diskutera, läsa igenom och eventuellt göra små ändringar och lägga till vissa 

saker. Problemformulering, syfte, diskussion och slutsats har dock båda författarna varit 

lika delaktiga i. Vidare har metoden bestämts tillsammans och resultatet har analyserats 

gemensamt. Anledningen till att arbetet delades upp mellan författarna var för att förbättra 

tidseffektiviteten; om båda författarna skriver på samma del samtidigt blir det lätt rörigt. 

 

Författarna skrev hela arbetet i google docs och kunde därför hela tiden följa det senaste 

som blivit skrivet. På så vis behövdes inte olika versioner av dokument skickas mellan 

författarna vilket underlättade arbetet. Risken för att blanda ihop dokument minskade och 

författarna kunde lättare arbeta tillsammans även på olika platser. 

 

Huvudansvar: 

Erica Pettersson: Inledning, resultat samt innehåll i tabeller. 

Hanna Wallier: Bakgrund, metod samt konstruering av tabeller och bilagor. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Litteraturmatris. 

Tabell 3. 
 

Artikel 

nr.  

Titel, författare, år, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod, urval, 

perpektiv, 

antal deltagare 

(=n) 

Resultat Kvalitet 

1 Patients’ perceptions 

of quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of areas 

for quality 

improvement. 2006. 

Åsa Muntlin, Lena 

Gunningberg och 

Marianne Carlsson. 

Journal of Clinical 

Nursing. Sverige. 

Att identifiera hur 

patienter uppfattar 

kvalitén av vården 

på en 

akutmottagning och 

hur den kan 

förbättras. 

Kvantitativ 

metod. Enkät. 

Patientperspek

tiv. n=200. 

Patienterna uppfattade 

kvalitén på akutmottagningen 

som någorlunda bra, men det 

var områden som behövde 

förbättras. Många områden 

som behövde förbättras var 

relaterade till 

sjuksköterskornas omvårdnad. 

Bland annat ansåg över 20 

procent att sjuksköterskan inte 

visade intresse för deras 

livssituation och att de fick 

otillräcklig information. 

Hög 

2 Patient satisfaction 

with triage nursing in 

Hong Kong. 2005. 

Jaime Nga Chan och 

Janita Chau. Journal 

of Advanced Nursing. 

Kina. 

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

hur nöjd patienten 

är med vården och 

triagesjuksköterskan

s omvårdnad för att 

kunna tydligare 

definiera 

sjuksköterskans roll 

och förbättra 

kvalitén av vården 

till patienter på 

akutmottagningen. 

 

Kvantitativ 

metod. Enkät 

(Consumer 

Emergency 

Care 

Satisfaction 

Scale, 

CECSS). 

patientperspek

tiv. n=56. 

 

Majoriteten av deltagarna var 

nöjda med vården och 

undervisningen som de fick av 

triagesjuksköterskan. Äldre 

patienter hade en större 

tendens till att vara nöjd med 

undervisningen. Patienter som 

hade fått specifika 

interventioner gjorda av 

sjuksköterskan gav mer 

positiva resultat i enkäten. 

 

Medel 

3 On a hidden game 

board: the patient’s 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department. Carina 

Elmqvist, Bengt 

Fridlund och 

Margaretha Ekebergh. 

2011. Journal of 

Clinical Nursing. 

Sverige. 

Att beskriva och 

förstå patientens 

första möte på 

akutmottagningen 

så som patienten, 

anhöriga och 

personal upplever 

det. 

 

Kvalitativ 

metod. Öppna 

(open-ended) 

intervjuer med 

patienter, 

anhöriga, 

sjuksköterskor

, en 

underskötersk

a och läkare. 

n=14. 

De olika intervjuerna visade 

på fem variationer: vaga regler 

och olika förväntelser av 

mötet, mötet med den 

biologiska kroppen, ‘courtesy 

encounters’, isolerad i tiden 

och en strävan efter mening i 

mötet. 

Hög 

4 An evaluation of the 

effectiveness and 

acceptability of nurse 

practitioners in an 

adult emergency 

department. Anne 

Wilson och Fathimath 

Shifaza. 2008. 

International Journal 

of Nursing Practice. 

Att undersöka 

effektiviteten hos 

sjuksköterskan (här 

nurse practitioner) 

när det gäller 

mindre skador hos 

vuxna patienter på 

en akutmottagning 

samt hur nöjda 

patienterna är med 

Kvantitativ 

metod. Enkät. 

Patientperspek

tiv. n=57. 

Majoriteten av patienterna var 

nöjda med vården som de fick 

från sjuksköterskan. 

Hög 
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Australien. 

 

 

 

 

vården. 

 

5 Patient satisfaction 

with triage nursing in 

a rural hospital 

emergency 

department. Regina 

Elder, Barbara A. 

Davis, Elizabeth 

Almes och Nancy 

Littlepage. 2004. 

Journal of Nursing 

Care Quality. USA. 

 

Att undersöka hur 

nöjda patienter var 

med 

triagesjuksköterskan

s omvårdnad och 

hur nöjd patienten 

var generellt med 

triagesjuksköterskan 

samt hur detta 

inverkade på 

patientens vilja att 

återvända till 

akutmottagningen i 

fråga vid behov. 

Kvantitativ 

metod. Enkät. 

Sjuksköterske- 

och 

patientperspek

tiv. n=11 

sjuksköterskor 

och 65 

patienter. 

Patientens upplevelse av sitt 

tillstånd, hur nöjd han/hon var 

med vården samt 

omvårdnaden från 

sjuksköterskan avgjorde viljan 

att återvända till samma 

akutmottagning om behovet 

återigen skulle uppstå. 

Patienter som ansåg sig själv 

vara allvarligt sjuka eller 

skadade var mindre benägna 

att återvända till 

akutmottagningen i fråga. 

Medel 

6 Patients’ conceptions 

of the triage 

encounter at the 

Emergency 

Department. Malin 

Möller, Bengt 

Fridlund och Katarina 

Göransson. 2010. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Sverige. 

Att beskriva hur 

patienter uppfattar 

mötet med 

triagesjuksköterskan 

på 

akutmottagningen. 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer. 

Patientperspek

tiv. n=20. 

Fem teman uppstod: Det 

osäkra, humanistiska, 

logistiken, informationsutbytet 

samt de omgivande mötena. 

För att få fler positiva 

patientupplevelser behöver 

sjuksköterskan bemöta 

patienten som en hel människa 

och ha en holistisk syn på 

patienten. 

Hög 

7 Older patients 

awaiting emergency 

department treatment. 

Annica Larsson 

Kihlgren, Margareta 

Nilsson, Kirsti 

Skovdahl, Bert 

Palmblad och Anders 

Wimo. 2004. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Sverige. 

 

Att beskriva hur 

patienter 75 år eller 

äldre samt deras 

anhöriga upplever 

att vara på 

akutmottagningen 

och vad som händer 

under väntetiden. 

Kvalitativ 

metod. 

Observationer 

och intervjuer. 

Patientperspek

tiv. n=20. 

Sex teman framkom: otrevligt 

väntande, brist på bra rutiner 

under väntetiden, lidande 

under väntetiden, dåliga 

känslor under väntetiden samt 

omvårdnad från 

sjuksköterskan under 

väntetiden. Sjuksköterskans 

omvårdnad och sättet som den 

utfördes på under den här 

tiden medan patienten väntar 

på att få träffa läkaren var av 

stor vikt för patienternas 

upplevelser på 

akutmottagningen. 

Hög 

8 Caring and uncaring 

encounters in nursing 

in an emergency 

department. Elisabeth 

Wiman och Karin 

Wikblad. 2004. 

Journal of Clinical 

Nursing. Sverige. 

Att belysa möten 

mellan skadade 

patienter och 

sjuksköterskor i 

traumateamet för att 

undersöka om teorin 

om vårdande och 

ovårdande möten 

inom omvårdnad 

och sjukvård går att 

applicera på 

akutsjukvård. 

Kvalitativ 

metod. 

Video-observa

tion. 

Sjuksköterske- 

och 

patientperspek

tiv. n=5 

patienter och 

10 

sjuksköterskor

. 

Sjuksköterskornas verbala- 

och icke verbala 

kommunikation med 

patienterna var dålig och de 

visade en vänta-och-se-policy. 

Från detta observerades den 

ovårdande aspekten 

instrumentellt beteende. De 

flesta situationer som 

obseverades visade både 

vårdande och ovårdande 

aspekter. De ovårdande 

aspekterna var dock 

dominerande vilket tyder på 

en brist i vårdande beteende 

hos sjuksköterskorna. 

 

Hög 
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9 Injured road users’ 

experiences of care in 

the emergency 

department. Carin 

Franzén, Ulf 

Björnstig, Lilian 

Jansson, Hans 

Stenlund och 

Chrisitne Brulin. 

2008. Journal of 

Clinical nursing. 

Sverige.  

Att beskriva 

patienters 

uppfattning av QoC 

(Quality of Care - 

kvalitet av vård) på 

en akutmottagning 

samt att analysera 

sambandet mellan 

patienters 

personliga 

egenskaper och 

deras förväntade 

QoC.  

 

 

Kvantitativ 

metod. Data 

hämtad från 

jornaler och 

enkäter. 

Patientperspek

tiv. n=565. 

Patienternas upplevda QoC 

var på den bättre sidan av 

skalan, men deras 

förväntningar på QoC var 

högre än den de faktiskt 

upplevde. Faktorer 

associerade med hög QoC var 

korta väntetider, måttliga till 

svåra skador, hög ålder och 

hög utbildningsnivå. 

Hög 

10 Experiences of older 

people in emergency 

care settings. Imogen 

Lyons och Ruth 

Paterson. 2009. 

Emergency Nurse. 

Skottland. 

Att undersöka vilka 

aspekter av 

akutsjukvård som är 

viktiga för äldre 

patienter och hur 

dessa aspekter möts 

av sjukvården.  

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer. 

Patientperspek

tiv. n=20. 

Tre teman hittades: 

kommunikation, väntetider 

och övergripande vårdbehov, 

så som tillgång till toaletter, 

fysisk komfort, nutrition och 

omhändertagande av anhöriga.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


