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Sammanfattning 

Ett ökande antal människor söker vård för akuta sjukdomstillstånd. I vårdkontakten 

kommer alla att bemötas av en sjuksköterska. Mötet är för patienten oplanerat och 

oförberett. Sjuksköterskan ska vara medveten om hur bemötande och ett 

professionellt förhållningssätt påverkar hur den fortsatta vården kommer att upplevas 

för patienten. Dessutom, skall sjuksköterskan skapa optimala förutsättningar för 

patienten att känna delaktighet och trygghet. Syftet var att analysera vuxna patienters 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande i samband med akut sjukdomstillstånd. 

Metoden som användes var en litteraturstudie vilken grundades på 11 vetenskapliga 

artiklar vilka analyserades samt sammanställdes. Resultatet visade att patienter hade 

olika upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Gemensamma och återkommande 

teman i bemötandet var förväntningar, information och kommunikation, väntetider, 

delaktighet. I personcentrerad vård ska sjuksköterskan förskjuta synsättet från att se 

vad någon är, till vem, någon är. Synsättet motsvarar de behov som beskrivs av 

patienter i studien. Ytterligare forskning behövs, för att påvisa hur sjuksköterskan 

praktiskt ska möta beskrivna behov. 
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Abstract 

An increasing number of people are seeking the healthcare system for emergency 

care. They will all come in contact with a nurse. For the patient, the meeting is not 

planned nor prepared. The nurse should be aware of how her response and 

professionalism can effect the meeting with the patient. This can give the patient 

optimal conditions to feel safe and effect how the continued care will be experienced. 

The aim of this study, was to analyze the adult patient's' experience of the nurse’s 

communication and caring in the emergency situation. The method used was a 

literature study which was based on 11 scientific articles that were analyzed and 

compiled. The results showed that patients have different experience of the nurse’s 

communication and caring. Common and recurring themes were expectations, 

information and communication, waiting times and participation. In person-centered 

care, nurses will transfer their approach from what someone are to who someone is, 

which will meet the needs that are to be described in the study. Further research is 

needed to say how, in practice, nurses should be able to meet these patient needs. 
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Inledning 

Sveriges 70 akutmottagningar hade 2010 2.4 miljoner patientbesök. Tre år senare, 

2013, hade besöksantalet ökat till 4.8 miljoner. Patienterna bemöttes alla av en 

sjuksköterska, vid sitt besök på vårdinrättningen (Socialstyrelsen, 2013). 

Bemötande är ett begrepp som förekommer i många sammanhang och inom alla 

verksamheter där människor möts. Inom hälso- och sjukvård är det ett återkommande 

begrepp. Bemötande inom hälso- och sjukvården har förändrats under de senaste 50 

åren. Ett synsätt där patientens symtom stått i centrum, har övergått till att patienters 

egna resurser skall tas till vara och respekteras, liksom deras behov, känslor och 

önskemål. Synsättet är idag ett begrepp som bland annat benämns personcentrerad 

vård (Ekman, 2014). 

Trots att synsättet förändrats, visar en statlig utredning av klagomål hos 

patientnämnderna, att en tredjedel av de anmälningar som fanns på kategorin Vård 

och behandling, också innehöll klagomål på bemötandet (SOU 2015:102). Det 

bekräftas även av Bongale och Young (2013) som beskriver att patienterna själva ser 

stora förbättringspotentialer inom områden som berör bemötandet inom 

akutsjukvården. Förutsättningarna till att ge patienten god omvårdnad börjar i det sätt 

sjuksköterskan väljer att möta patienten, det unika bemötande sjuksköterskan ger 

(Kirkevold, 2000). Togher, O´Cathain, Turner & Siriwardena (2014) beskriver 

behovet av att forskningen som behandlar ämnet akutsjukvård, behöver breddas. 

Forskningen bör inte enbart fokusera på tidsperspektivet vid akuta sjukdomstillstånd, 

utan också ta hänsyn till andra områden som berör patientens omvårdnad. Eftersom 

begreppet bemötande är svåröversatt är det utmanande att beforska ämnet med 

internationell inriktning (Fossum, 2013).  

Bakgrund 

Bemötande 

Ordet bemötande har funnits i svenska språket sedan tidigt 1700-tal. Länge var 

betydelsen att ”gå i svaromål”. Idag är betydelsen oftare ”att uppträda mot någon”. 

Enligt svenska akademiens ordbok, SAOB, beskrivs ”bemöta” att möta eller att träffa 

någon eller något. Ordet kan också betyda drabba, hända och träffa samman. Det 

finns flera så kallade syskonbegrepp till bemötande, till exempel möte, relation och 

samspel. Det specifika ordet bemötande har också en innebörd av attityd och 

förhållningsätt (Blennberger, 2013). 

Till engelska språket översätts ofta bemötande med ”treatment” eller ”receive”. Detta 

överensstämmer inte fullständigt med det som den svenska betydelsen avser, utan 

motsvarar mer ”behandling” eller ”motta” (Fossum, 2013). När bemötande översätts 
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med att även inkludera en känsla eller upplevelse, används ord som ”caring” och 

”communication” (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, KIB u.å.). 

I övriga nordiska språk finns inte heller begreppet bemötande på samma sätt som 

avses i svenska språket. Fossum (2013) sammanfattar bemötande med följande ord: 

vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, information, respekt, 

värme, engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och tonfall. Inom ämnet 

omvårdnad återkommer begreppet bemötande eller syskonbegrepp till bemötande, på 

olika sätt (Blennberger, 2013). Det finns en bemötandereportoar där människor väljer 

att bemöta olika människor, på olika sätt, i olika situationer. Blennberger (2013) 

menar också att alla har en grundinställning till andra människor och till vårt uppdrag 

kopplat till olika situationer. Som sjuksköterska ingår det att möta människor i de 

mest skilda situationer. Fossum (2013) beskriver att avsätta tid ett par minuter på 

bemötande, är att istället spara tid. Att inte lägga tid på ett gott bemötande, kan 

däremot vara förödande, då mycket tid måste ägnas till att reparera ett dåligt första 

bemötande. Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2016) poängterar att ett ökande 

vårdbehov, till följd av bland annat en större andel äldre befolkning, gör att det är 

nödvändigt att sjukvårdens resurser används så effektivt som möjligt. Florence 

Nightingale beskrev att sjuksköterskan skulle fokusera på personen, snarare än på 

sjukdomarna (Ekman, 2014). Aktuell forskning bekräftar den nästan 150 år gamla 

ståndpunkten. Ahl och Nyströms (2011) artikel belyser att patientens egen uppfattning 

inte efterfrågas i lika stor utsträckning som sjuksköterskans uppfattning av patientens 

situation. Det finns också exempel på att hur sjuksköterskans bemötande upplevs av 

patienten, spelar roll för den kommande vårdens effekter (Socialstyrelsen, 2015).  

En studie, som analyserade 100 000 patientbesök på akutmottagningar i Skottland 

under ett år, visade att 63 procent av de skriftliga klagomålen, berörde begreppet 

bemötande. Patienternas svar visade att attityd och kommunikation var de områden 

som ansågs viktigast och dessutom hade störst behov av förbättring (Bongale & 

Young 2013).   

Socialstyrelsen (2015) uttrycker att mötet mellan vårdare och patient är kärnan i 

hälso- och sjukvårdens verksamhet. Det innebär att sjuksköterskor bör lägga stor vikt 

vid bemötande av patienten. 

Det akuta mötet kan ske var som helst. Ett tillstånd som betecknas som akut, är att 

betrakta som något relativt kortvarigt eller häftig enligt SAOL (2015).  
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Sjuksköterskan och sjuksköterskans profession 

Enligt SSF (2016) är sjuksköterskan ansvarig för omvårdnad. Målet med omvårdnad 

är att öka personens välbefinnande genom att bland annat lindra personens symtom 

samt förbättra funktioner. Människan ska ses som en enhet av kropp, ande och själ. 

SSF (2016) definierar vidare att sjuksköterskeprofessionen ska verka för de sex 

kärnkompetenserna inom hälso- och sjukvård. Dessa är personcentrerad vård, säker 

vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. 

Sjuksköterskan ska därmed se patienten som en unik individ med individuella behov. 

Som sjuksköterska med specialisering i akutsjukvård, är det viktigt att ha en 

beredskap för det oväntade och oförutsägbara samt kunna ta beslut trots begränsad 

bakgrundsinformation om patienten. SSF (2016), har tagit fram en 

kompetensbeskrivning för olika specialistsjuksköterskor och är på väg att arbeta fram 

fler. Enligt SSF (2016), har samband visats mellan sjuksköterskans utbildningsnivå 

och patientens grad av överlevnad och välbefinnande. 

International Council of Nurses, ICN, (2012) har skapat en etisk kod för 

sjuksköterskor. Koden delar in sjuksköterskans ämbete i fyra områden: 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 

och professionen och sjuksköterskan och medarbetaren. Sjuksköterskan ska enligt 

denna uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet, i sin yrkesutövning ibid. 

Ett sätt att beskriva den kontext sjuksköterskan befinner sig i, är att använda modellen 

”Etic- och Emic-perspektiven” (Fossum, 2013). “Etic” visualiseras som ett 

utanförperspektiv i en cirkel och ”emic” som ett innanförperspektiv, i en annan cirkel. 

Cirklarna överlappar varandra i ett avsnitt i mitten. Innanförperspektivet är det som 

beskriver sjuksköterskans arbetsvardag där hen verkar. Där känner sjuksköterskan till 

lokaler, rutiner, människorna omkring hen och vad som kan förväntas ske i lokalerna. 

Utanförperspektiv beskriver det som patienten upplever, ”etic”. Ur detta perspektiv 

upplever patienten vårdsituationen. Patienten blir en betraktare som står och ser in i 

den kultur som sjuksköterskan ser som sin vardag. I den del där cirklarna överlappar 

varandra så bildas den sfär där sjuksköterskan och patienten möts. Deras 

gemensamma möte och sjuksköterskans bemötande påverkar ofta patienten på ett sätt 

som sjuksköterskan inte är fullt medveten om. I det akuta mötet kan det för patienten 

innebära en känsla av sårbarhet, rädsla och stress (Gordon, Sheppard & Anaf, 2010). 

Med kunskap om patientens sårbarhet i mötet, kan det bli ett tryggt och lugnt möte. 

Ett sådant möte med sjuksköterskan påverkar en patients tillfrisknande och fortsatta 

upplevelse av omvårdnaden (Fossum, 2013).  
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De förutsättningar som skapas för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad 

börjar i det sätt hen väljer att bemöta patienten. Kirkevold (2000) beskriver 

Hendersons omvårdnadsteori där sjuksköterskan ska tolka och försöka förstå 

patientens behov och genom det hjälpa patienten behålla eller återfå autonomi. 

Sjuksköterskan bör göra detta genom att använda sin inlevelseförmåga och vara aktivt 

lyssnande. Att skapa en konstruktiv och naturlig relation mellan sjuksköterska och 

patient är en del av de metoder i omvårdnaden Henderson förespråkar. Hon menar att 

om omvårdnaden ska uppnå det som patienten menar med god hälsa, måste 

sjuksköterskan ta sig dit där patienten är, för att förstå hur patientens behov bäst kan 

tillgodoses . Enligt lagtexten (SFS 2014:821) är bemötandet och kommunikation är en 

stor del av sjuksköterskeprofessionen. Patienten ska bland annat få information om 

trolig väntetid och olika alternativ till behandling. Sjuksköterskan ska försäkra sig om 

att patienten förstått informationen som lämnats. Sjuksköterskan är skyldig att ge 

informationen anpassat till patientens förutsättningar, till exempel genom skrift eller 

genom att använda tolk. I lagen ingår dessutom att patienten skall göras delaktig i 

vården och ge sitt samtycke till åtgärder samt vara delaktig i den planering som utförs. 

I litteraturstudien används antingen sjuksköterska om det är definierat, eller 

vårdpersonal som ett samlingsord.   

Patienten och patientens roll 

Ordet patient kommer, enligt Ekman (2014), från latinets pati, som betyder lida eller 

tåla. Begreppet patient heter samma på engelska, dock har det ytterligare en betydelse 

- tålig. Att vara patient innebär att en person med en levnadsberättelse förvandlas till 

ett begrepp inom sjukvårdens väggar. Begreppet patient kan identifieras utifrån tecken 

och diagnoser i motsats till en person, som är unik. Patientrollen har förändrats över 

tid. Länge var sjukvårdspersonal försiktigt med att avslöja för patienten vad som stod 

i patientjournalen. Det var inte heller ovanligt att utesluta att informera en patient om 

att de exempelvis hade en dödlig sjukdom. Anhöriga kunde däremot få reda på 

patientens tillstånd med beskedet att de ej fick informera patienten.   

Sjukvården har en lång tradition av tydlig hierarki. Ekman (2014) beskriver 

”patientens trefaldiga underläge”. Patienten hamnar ofta längst ner i den hierarkiska 

sjukvårdstrappan. Det första steget är det institutionella underläget, att befinna sig 

lägst ner i hierarkin. Det andra steget är det existentiella underläget. Det beskriver den 

utsatthet patienten har, genom att vara en person som har sviktande hälsa och en 

person som bokstavligt talat är lidande. Det tredje steget, som Ekman (2014) 

beskriver, är det kognitiva underläget. Trots att många nu genom exempelvis internet 

eller egen utbildning inom sjukvård, är upplysta om många sjukdomstillstånd, så är 

patienten i de flesta fall i underläge kunskapsmässigt. Det är viktig kunskap för 

sjuksköterskan när omvårdnaden ges. Fossum (2013) resonerar om begreppet patient 

kommer att luckras upp i framtiden, för att istället ge plats till begreppet person. 
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Skillnaden skulle innebära att mindre fokus läggs på patientens symtom och att 

sjuksköterskan ger mer plats till hela personen med sjukdomens symtom och hur 

symtomen påverkar personens liv. Personcentrerad vård blir, enligt Fossum (2013) 

allt mer synonymt med god omvårdnad. 

 

 

  

Problemformulering 

För att ge patienten optimala förutsättningar att känna sig trygg när akut vårdsituation 

uppstår, krävs att vårdtillfället inleds med professionellt bemötande av 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan med sin omvårdnad påverka patientens första 

upplevelse av vårdtillfället och därmed hur den fortsatta vården kommer upplevas. 

För att kunna möta patientens behov är det viktigt att veta hur patienten upplever 

sjuksköterskans bemötande.  

Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande vid 

akut sjukdomstillstånd. 

Metod 

Studien är genomförd som en litteraturstudie i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013) och Friberg (2012) genom att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom valda ämnet. Vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats valdes. Den kvalitativa metoden fokuserar på att förstå människans 

subjektiva upplevelser av omvärlden och den kvantitativa metoden syftar till att se 

samband och förklaringar av olika företeelser (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultaten på artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall.  

 

Datainsamling 

I enlighet med Henricson (2012) påbörjades datainsamlingen efter att en 

probleminventering gjorts för att förena ämnen som var relevanta för studien. Därefter 

gjordes en inledande sökning i flera databaser för att få en överblick över vilken 



 

 

6 

aktuell forskning som fanns inom ämnet. Sökningarna gjordes sedan i tre databaser 

Cinahl, PubMed och Sociological Abstracts. Två av databaserna hade inriktningen 

omvårdnad, Cinahl och PubMed (Forsberg & Wengström, 2013). Databasen 

Sociological Abstracts riktades mot människan och beteenden i sociala sammanhang. 

Den kompletterades som databas för att öka möjlighet att finna forskning utförd inom 

hälso- och sjukvård, med ett annat fokus än omvårdnad. Efter att problemområdet 

valts och syftet formulerats, gjordes en bred sökning på Cinahl och PubMed. 

Sökningen gjordes för att identifiera mot syftet passande ämnesord, i PubMed kallade 

MeSH-termer, Medical Subject Headings. Sökorden beskrivs under respektive 

databas och redovisas i bilaga A. Relevanta ämnesord valdes med utgångspunkt från 

syftet genom att använda William, Stoltz och Bahtsevanis (2011) POR-struktur, under 

tre områden; population, område och resultat. Booleska operatorn ”AND” valdes för 

att begränsa sökningarna samt ge mer med syftet överensstämmande resultat. 

(Forsberg & Wengström, 2013). Det finns ingen direktöversättning till engelska av 

ordet bemötande. Med hjälp av bibliotekarie på Högskolebiblioteket samt KIB (u.å.) 

översattes omvårdnad till caring, treatment och communication. Översättningen 

innebär att orden också har en annan innebörd vilket exkluderade vissa artiklar efter 

att abstracts analyserats. Till exempel genererar ordet treatment en mängd träffar som 

behandlar läkemedelsbehandling och inte bara bemötande. Communication gav ett 

flertal artiklar som behandlade olika kommunikationsinstrument och värderades inte 

heller vara relevanta mot studiens syfte.  

Sökningarna genererade tillsammans 560 träffar. Urval ett innebar att sortera bort 

efter artiklarnas titlar. Efter det kvarstod 62 artiklar vars abstracts lästes.  

Tre stycken av de 62 abstracten visade sig vara dubbletter, vilket lämnade 49 möjliga 

artiklar kvar. Urval två gjordes genom att de 49 abstracten genomlästes och 24 

abstracts bedömdes passa mot syftet. I urval tre granskades de 24 artiklarna återigen, 

dels enskilt och dels gemensamt  och 11 artiklar överensstämde slutligen med 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Urvalsprocessen redovisas i 

bilaga B och resultatartiklarna i bilaga C. 

Artiklar där endast ett i förväg utvalt problem eller enskild diagnos behandlats och 

sedan undersökt patientens upplevelse, exkluderades eftersom studien avsåg en mer 

allmän bild av patientupplevelsen. Flera artiklar behandlade hur anhöriga eller 

sjuksköterskans tolkat hur patienten upplevt en vårdsituation. Sådana artiklar 

exkluderades eftersom syftet var att beskriva patientens egen upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande. Patienter yngre än 18 år exkluderades också och då syftet 

var en vuxens patients upplevelse. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

skulle vara publicerade 2011 eller senare.   
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Här följer en översikt över hur sökresultatet fördelades i de olika databaserna.  

Cinahl 

Första systematiska sökningen gjordes på Cinahl på artiklar publicerade de senaste 

fem åren. Search modes var inställt på Boolean/Phrase så som beskrivet av William et 

al. (2011). 

I Cinahl användes ämnesorden treatment, communication och caring med tillägg av 

fritextorden patient experience, patient satisfaction och emergency. Efter feedback i 

seminarieform under litteraturstudiens process lades ytterligare ett ämnesord till; 

attitudes. Sammanlagt gav sökningarna i databasen 468 träffar som efter urval, 

genererade 44 lästa abstracts, nio av dessa dubbletter. I urval två lästes abstracts som 

genererade 19 artikelgranskningar. Sju artiklar bedömdes inte överensstämma med 

syftet, utan hade större fokus på läkemedelsbehandling och mätinstrument, vilket 

resulterade i 11 artiklar. 

PubMed 

I PubMed begränsades urvalet till abstracts available, samt engelskt språk och 

publicerat senaste fem åren. I PubMed användes samma ord som Cinahl men 

sökningen var för allmängiltig och gav 2374 träffar och krävde därmed ett fjärde 

sökord för att rikta sökningen mot syftet. Ämnesorden treatment, communication, 

caring samt fritextorden patient experience, patient satisfaction och emergency 

användes i olika kombinationer. Sammanlagt gav sökningarna i databasen 87 träffar 

som efter urval efter titel genererade i 14 lästa abstracts, tre av dessa dubbletter, fyra 

artikelgranskningar och ingen som ingick i resultatet eftersom de inte motsvarade 

syftet.  

Sociological Abstracts 

I Sociological abstracts användes ämnesorden treatment och communication för att 

kompletteras med fritextorden patient satisfaction, patient experience och emergency. 

Här var urvalet mindre och sökningen med tre ord i kombination gav endast fem 

träffar varav två abstracts lästes igenom. Av dessa två var en dubblett från tidigare 

databassökningar och en granskades men bedömdes inte överensstämma med syftet. 

Databearbetning 

De 11 artiklar som överensstämde med syftet valdes ut för att sedan sammanställas i 

litteraturstudien. Dessa granskades noggrant först enskilt och sedan tillsammans. En 

artikelöversikt på svenska gjordes. Urvalet av 11 artiklarna bedömdes överensstämma 

med litteraturstudiens syfte.    
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Fem artiklar hade kvalitativ ansats, sex kvantitativ ansats. Efter att artiklarna 

kvalitetsgranskats, först enskilt och sedan tillsammans, enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar bedömdes samtliga 

artiklar ha en hög vetenskaplig grund. Åtta av artiklarna bedömdes i vetenskaplig 

kvalitet grad ett och tre artiklar av grad två. Orsaken till grad två var att en artikel 

saknade etisk granskning, men med ett innehåll som överensstämde väl med syftet. 

Den andra artikeln med grad  två hade ett fullständigt abstract, men inte påverkade 

artikelns innehåll i övrigt. Den tredje artikeln som bedömdes till grad två saknande 

inledning,  men i övrigt ett bra innehåll. Ingen av artiklarna valdes bort av orsaken låg 

vetenskaplig kvalitet, grad tre.   

Artiklarna granskades var för sig, utifrån de återkommande områden som berörde 

bemötande. Därefter gjordes en jämförelse av artiklarna, vilka områden som återkom i 

artiklarna, berörde bemötande och som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte. 

De områden som var gemensamma, färgkodades för att ge en överblick inför 

resultatbeskrivningen. Färgkodningen bildade olika kategorier som sedan gemensamt 

bedömdes till att kunna summeras till fyra olika kategorier. Dessa kategorier skapade 

teman. De fyra teman som framkom var förväntningar, information och 

kommunikation, väntetider och delaktighet. 

Forskningsetiska överväganden 

I lagtexten från Sveriges Riksdag SFS: 2003:460, anges vikten av etikprövning 

gällande forskning som inkluderar människor. Lagens syfte är att skydda den enskilda 

människan och säkerställa att respekten för människovärdet beaktas vid forskning. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör ett etiskt övervägande göras innan en 

litteraturgranskning påbörjas, men i SFS: 2003:460 ges utrymme för mer begränsade 

etiska ställningstagande inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå. Av 

litteraturstudiens 11 granskade artiklarna var 9 godkända av etiska kommittéer, en 

artikel angav att etisk standard för forskningsarbete följts enligt etisk standard för 

vetenskaplig forskning (SFS: 2003:460) och den sista artikeln angavs det inte vilka 

etiska ställningstagande som gjorts. Artikeln ingår ändå i litteraturstudien eftersom 

den tydligt överensstämde med syftet och har en hög vetenskaplig grad. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ska det som en svaghet att inte etiskt övervägande är 

gjort i samtliga artiklar i en litteraturstudie.  

Resultat 

Patientupplevda förväntningar 

Cypress (2014), Elmqvist, Fridlund och Ekenergh (2011); Fröjd, Leo, Swenne, 

Rubertsson, Gunningeberg och Wadensten (2011); Holmberg, Forslund, Wahlberg 

och Fagerberg (2013); Knowles, O´Cathain och Nicholl (2010); Moss, Nelson, 
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Connor, Wensley, McKinlay och Boulton (2014) beskrev alla ur olika perspektiv hur 

patientens förväntningar på hur vården skulle bli, inte alltid överensstämde med det 

bemötande som patienterna sedan fick. Beroende på tidigare erfarenheter av 

bemötande, kunde förväntningarna tillgodoses eller stå i konflikt med den reella 

upplevelsen av vårdtillfället och bemötande av sjuksköterskan. Holmberg et al. (2013) 

beskrev att mötet med akutsjukvården ofta startade redan i kontakten med 

larmcentralen. Vidare beskrevs patientens känsla av maktlöshet när de akut kontaktat 

ambulanssjukvård och i vissa fall fick ett bemötande av respektlöshet och ignorans. 

Förväntningarna startade redan innan ambulansen kom fram till patienten. Ljudet av 

sirenerna ingav många gånger ett lugn och en känsla av att hjälp fanns inom räckhåll. 

Ambulanssjuksköterskans bemötande och närvaro gav en känsla av hopp och 

trygghet. Flera patienter beskrev sedan en känsla av övergivenhet då 

ambulanssjuksköterskan, som det nu fått en relation till, lämnade över ansvaret till 

den sjukhusbundna vården. Omvårdnaden av en enskild ambulanssjuksköterska som 

kontinuerligt befann sig bredvid patienten, blev till en stor kontrast mot 

akutmottagningens vård. Patienterna upplevde det som om att de endast erhöll ett fåtal 

möten av en sjuksköterska till det undersökningsrum som tilldelats. 

Patienten förväntade sig att när bekymmer och sjukdomshistoria lämnats till 

larmcentralen, skulle informationen finnas att tillgå för alla berörda inom samma 

vårdtillfälle. Patienten hade lämnat information till larmcentralen och det uppstod 

ibland situationer i mötet med ambulanssköterskan där både patient och sjuksköterska 

avvaktade den andres initiativ. Sjuksköterskan förväntade sig att patienten skulle 

berätta om orsaken till påringningen. Patienten förväntade sig respons på all den 

information som hen lämnat till larmcentralen, utan att vara medveten om att 

informationen inte vidarebefordrats till ambulanssjuksköterskan.  

Patienten var övertygad om att den egna kroppen erhöll den bästa medicinska 

behandling, men kunde trots detta känna sig osäker utifrån det bemötande som 

sjuksköterskan gav. Patientens nöjdhet var beroende på hur väl hens förväntningar 

möttes, vilket också Tabatabaei, Rezaeian, Haliza, Esmaeili, och Langarizadeh, 

(2011) betonade. Patienternas nöjdhet karaktäriserades av patienternas förväntningar 

på den givna och framtida vården. 

Holmberg et al (2013) och Moss et al (2014) visade också att patienter som sökte akut 

fick rätt fysiologisk behandling men att vårdpersonalens bemötande inte kunnat fylla 

patientens behov av att bli sedd som en hel människa. Patienter som hade perspektiv 

som flergångsbesökare, lyfte fram förväntan att bli bemötta med värdighet och 

respekt, vilket inte alltid skedde. En del patienter upplevde inte att det fanns den 

holistiska människosyn, som ofta förespråkades, utan att personalen endast såg en 

liten del av hen. Förtroendet för sjukvården försvann helt i de fall patientens 
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upplevelse var att inte bli tagen på allvar. Holmberg et al. (2013) pekade på vikten av 

att vårdpersonalen förstod att alla patienter som sökte akutmottagningen hade en 

alldeles unik bakgrund och syn på sin sjukdom som skapats av tidigare erfarenheter. 

Cypress (2014) beskrev att det fanns en förväntan hos patienterna att sjuksköterskan 

skulle göra viktiga uppgifter som bedömningar och monitorera. Detta borde göras 

samtidigt som sjuksköterskan bemötte patienten genom att presentera sig och berätta 

vad de tänkte göra. Sjuksköterskan förväntades också vara tydlig, informera och 

förbereda patienten på vad som skulle hända. Patienterna beskrev att de ogillade när 

sjuksköterskorna, i sitt bemötande av patienten, pratade med andra ur personalen om 

vardagliga privata händelser. Patienterna ansåg att sådana samtal skulle tas på rasten. 

Patienterna förväntades sig också att sjuksköterskan skulle kunna hantera ett gott 

bemötande även i svåra situationer. Knowles et al. (2010) beskrev patienternas 

känslor av att söka till ett system av akutsjukvård i stället för, som önskat, en vård 

baserad på individens behov. 

 

Patienters upplevelse av information och kommunikation 

Cypress (2013); Cypress (2014) och Elmqvist et al. (2011) menade att 

kommunikation i bemötandet var ytterst betydande för att kunna ge god omvårdnad. 

Sjuksköterskan skulle vara tydlig och förklara allt som skulle hända. Patienterna 

definierade kommunikation från sjuksköterskan som att hen skulle hälsa, lyssna, 

interagera samt ge information. Kommunikationen inkluderade både verbal och icke 

verbala beteende och huvudutmaningen för sjuksköterskan var att bemöta patienterna 

och kommunicera på ett engagerat sätt även då svåra situationer uppstod. I de fall 

kommunikationen var otydlig i samband med tumultartade situationer, upplevde 

patienterna en stor osäkerhet. De flesta patienterna var dock nöjda med helheten i sina 

besök på akutmottagningen, även om förbättringsmöjligheter fanns. Det område där 

mest missnöje beskrevs, var i samband med bemötande från vårdpersonal och då 

främst kommunikation och bristen på information. Patienter beskrev det som om där 

fanns oskrivna spelregler på akutmottagningen och att de hade känslan av att bli 

kringflyttade som genom en hemlig agenda. Sjuksköterskans åtgärder varken 

förklarades eller kommunicerades. De otydliga reglerna ökade osäkerheten hos 

patienten och underminerade förtroendet mellan patient och sjuksköterska. Istället för 

att patienten skulle kunna de oskrivna reglerna på akutmottagningen så önskade 

patienterna att vårdpersonalen skulle klargöra vad mötet med akutsjukvården 

förväntades innebära. Patienterna ansåg att sjuksköterskan var huvudansvarig för att 

patienten erhöll information om procedurer, tester och resultat och detta inkluderade 

också läkemedel och planerade förflyttningar. Cypress (2013) beskrev hur patienter 

upplevde en ökande känsla av kontroll genom att bland annat erhålla information. Om 

inte patienten fick information, skapade patienten olika strategier för att hantera sin 

frustration som skapades av osäkerheten över att inte veta vad som skulle hända. En 

strategi var att ta egna initiativ till att tillgodogöra sig information. Exempel på sådana 



 

 

11 

strategier var att vandra i korridorerna för att visa missnöje och därmed hoppas på att 

få information, söka ögonkontakt med vårdpersonal för att påvisa frustrationen eller 

bara att stilla sitta ner och vänta på att information skulle delges. I många fall krävdes 

en aktivitet av patienten för att erhålla sjuksköterskans uppmärksamhet, såsom att 

ropa. Elmqvists et al. (2011) betonade särskilt att patienterna upplevde sjuksköterskan 

som mer kunnig, stöttande och stödjande i bemötandet när hen samtidigt gav 

information om de olika momenten. Holmberg et al. (2013) berörde samma sak, fast 

omvänt. När medicinska åtgärder gavs utan förklaring om orsak, väcktes känslor av 

osäkerhet. Samtidigt beskrevs att patienterna ansåg att de hade ett egenansvar att 

skaffa information. En patient illustrerade det som att man inte bara kunde ta emot en 

cocktail av läkemedel utan att veta vad de var avsedda för.  

Fröjd et al. (2011) visade också på en upplevd informationsbrist till patienterna. Fröjd 

et al. (2011) visade att endast 85 % av patienterna som besökt akutmottagningen 

också fått användbar information om behandling och undersökningar. 80 % av 

patienterna hade fått användbar information om resultat. 30 % av patienterna visste 

inte efter besöket vilken sjuksköterska som varit ansvarig för vården som givits. Det 

fanns en medvetenhet inom sjukvården att organisationen var dålig på 

informationsspridning både i samband med bemötandet och på andra sätt så som 

exempelvis genom skriftlig information (Bos, Sizmur, Graham,  & van Stel, 2013).   

Patienters upplevelse av väntetider 

Elmqvist et al. (2011) och Mahmoud, Hou, Chu, Clark och Eley, R. (2014) beskrev 

att patienter som besökte akutmottagningar förväntade sig att de skulle få vänta men 

att de också skulle erhålla information om hur väntetiden skulle utvecklas. Elmqvist et 

al. (2011) menade att en av de viktigaste faktorerna, direkt associerad med 

patientnöjdhet, var bemötandet som berörde väntetider. Flera patienter upplevde det 

som att väntandet var för “väntandets skull” och förstod inte varför. Väntan ingav en 

känsla av att befinna sig i ”ingenmansland”. Det fanns ett stort behov av att veta hur 

länge besöket på akutmottagningen skulle ta, för att ha en möjlighet att förbereda sig 

och försöka ta kontroll över situationen. Patienter som erhållet en ungefärlig väntetid 

initialt, men där den sedan ändrades, visade sig vara mer nöjda än de som inte fått 

någon tidsangivelse alls. Tabatabaei et al. (2011) menade att patienter var mer 

missnöjda med bemötandet när besöket drog ut på tiden och att missnöjets grad 

skiftade över dygnets timmar. 

Knowles et al. (2010), Mahmoud et al. (2014) och Tabatabaei et al. (2011) visade att 

patientnöjdheten stod i relation till hur snabb omhändertagandet varit. Elmqvist et al. 

(2011) menade att trots att patienten saknade ett bemötande med kommunikation 

angående tidsangivelse, ändå inte ville eller kunde störa sjuksköterskan för att få 

informationen. Orsaken var oftast att det tydligt märktes hur tidspressad 
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sjuksköterskan var.  Blank, Tobin, Jaouen, Smithline, Tierney och Visintainer, (2014) 

beskrev att en försiktighet borde finnas vid bedömning av patientnöjdhet då betyget är 

satt på det enskilda vårdtillfällets bemötande och innehåll. Patientnöjdhet skiftar 

mellan olika vårdtillfällen. 

 

Patienters upplevelse av delaktighet 

Fröjd et al. (2011) beskrev att det i de flesta länder fanns lagstiftning som reglerade 

patienternas delaktighet och att det var en viktig del av autonomin att ha kvar sin rätt 

att påverka den egna vården. Patienterna definierade patientdelaktighet som att 

information skulle vara grundad på individuella behov med förklaringar av innebörd 

på individuell basis. Detta krävde att det i vårdpersonalens bemötande, identifierade 

individuella kunskaper och behov hos patienten, för att patienten sedan skulle få 

utrymme och möjlighet att ta beslut baserat på kunskap. Cypress (2014), Holmberg et 

al. (2013), Elmqvist et al. (2011) Fröjd et al. (2011) och Mahmoud et al. (2014) 

betonade alla att patienten var en nyckelperson i den egna vården. Relationen till 

vårdpersonalen och bemötande från dessa, var av avgörande betydelse för patienten. 

Patienten var helt utelämnad till andra, vilket ibland ledde till att de kapitulerade inför 

mötet med sjuksköterskan. Av en del patienter kändes det bekvämt, medan andra 

istället beskrev att en känsla av maktlöshet infann sig. Fröjd et al. (2011) visade på 

stora skillnader i bemötandet och att endast 34 % av patienterna upplevde att de hade 

haft goda möjligheter att delta i beslut rörande den egna vården, samt att de fått 

information om egenvård. Elmqvist et al. (2011) betonade också behovet av att i 

bemötandet öka vårdgivar- patient interaktionen, där patienten skulle känna sig 

respekterad och bibehålla självkontroll. Först då kunde patienten erhålla förmåga och 

kraft att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Under bedömnings- och prioriteringsfasen 

upplevde patienten att hen befann sig i ett tomrum utan att ha någon möjlighet att 

planera och förbereda sig på nästa steg i processen. Det huvudsakliga bemötandet från 

sjuksköterskan bestod i att kroppen skyndsamt blev undersökt, för att utesluta fysiskt 

livshotande sjukdomstillstånd. Flera patienter beskrev det som att vara en 

utomstående åskådare till sin egen kropp, oförmögen att deltaga i den omvårdnad som 

gavs. För att kunna förbereda sig och att kunna behålla kontroll över sin kropp genom 

hela besöket, var den främsta önskan att få information om vad som skulle hända 

därefter. Flera patienter upplevde att de i sjuksköterskans bemötande inte blev 

lyssnade till eller tagna på allvar. Istället möttes de av arrogans när de ville få svar på 

sina frågor. Mahmoud et al. (2014) visade att patienterna bedömde förmågan som 

mycket låg hos vårdpersonalen, när det gällde att tillgodose andliga och 

känslomässiga behov hos patienterna.  Moss et al. (2014) undersökte specifikt 

flergångsbesökare och dessa patienter hade ett stort behov av att bli bemötta av någon 

som hade tid att lyssna till deras tidigare erfarenheter och att man tog hänsyn till 
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dessa. Flergångsbesökare hade ofta stor kunskap om sin sjukdom som ofta inte 

tillvaratogs.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att bestämma syfte föregicks av djupa diskussioner kring definitionen av mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Genom att inkludera ordet akut innefattades 

dimensionen av att patienten varit oförberedd på mötet. Att söka akutsjukvård är inget 

som planeras eller som kan förberedas av patienten. Efter ytterligare diskussion 

avgjordes att mötets längd inte heller var relevant. Det akuta mötet kan ibland pågå 

längre än det planerade. Ett exempel är då ambulanssjuksköterskan träffar patienten i 

hemmet, under transport och sedan i samband med avrapportering, vilket kan 

innebära en timmes möte, eller mer. Det planerade mötet varar sällan lika länge. Inför 

litteraturstudien fanns en förförståelse i ämnet vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2013) kan ha påverkat de tolkningar som gjorts. 

Valet av databaser ses som en styrka då Cinahl och PubMed är två av de största 

databaserna med omvårdnadsperspektiv (Forsberg & Wengström, 2013) och 

Sociological Abstracts har ett sociologiskt- och beteendevetarperspektiv. Sökningen 

som gjordes var i sammanhanget bred (Willman et al. 2011). Sökningarna i 

Sociological Abstracts och PubMed gav endast dubbletter av tidigare funna artiklar. 

Trots att de sistnämnda databaserna inte genererade några artiklar till litteraturstudien 

redovisas dessa för att visa sökningens reliabilitet, eftersom sökningarna skulle gett 

samma resultat om de gjorts på samma sätt vid ett senare tillfälle (Forsberg & 

Wengström, 2013). Litteraturstudiens validitet är troligen mer påverkad av 

författarnas läroprocess än artikelsökning som metod.   

Skulle en ny sökning göras med den kunskap författarna erhållet under arbetets gång 

hade även intressanta artiklars sökord analyserats och använts vid den strukturerade 

databassökningen. Detta för att ytterligare fånga artiklar som motsvarar syftet. 

Ämnesord anses vara en styrka (Henricson, 2012).  I Cinahl användes ämnesorden 

treatment, communication och caring som definition på bemötande. Ytterligare ord 

skulle kunnat användas. Ämnesorden användes med tilläggsorden patient experience, 

patient satisfaction och emergency, vilket hade kunnat göras med en tydligare 

struktur. Inga artiklar lades till resultatet från databasen PubMed vilket kan tyda på en 

otillräcklig kunskap i sökmetoden, dock var tre av artiklarna dubbletter av 

sökningarna gjorda i Cinahl. Sökordet experience kan på engelska betyda både 

erfarenhet och upplevelse, vilket är en svaghet eftersom det blir mindre riktat än vad 

som är önskat. De engelska ordens översättning av treatment innebar att flera artiklar 

behandlade läkemedel och dess inverkan på patienten. Dessa exkluderades då de inte 
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överensstämde med syftet. Begreppet bemötande finns inte i direktöversättning till 

engelska, utan att närbesläktade ord användes, detta ses som en svaghet.  

Booleska operatorn AND användes för att identifiera artiklar mot studiens syfte. Hade 

operatorn OR använts hade sökningarna kunnat effektiviseras till exempel mellan 

orden patient experience OR patient satisfaction. Antal dubbletter hade troligtvis 

också minskat. Booleska operatorn NOT skulle varit ett bra alternativ vid sökningarna 

genom att lägga till ord som överensstämmer med studiens exklusionskriterier 

(Ekman, 2012).   

Vid den första, breda sökningen, angavs inte önskade publicerade årtal för att kunna 

inventera forskningsläget. Intresseområdet bemötande föreföll ha varit mer i fokus 

under 1990- och 2000- talets början för att sedan minska i antal. Artiklar publicerade 

innan 2011 valdes sedan bort för att få uppdaterade resultat som grund för studien och 

detta ses som en styrka.  

Urval ett innebar att 560 titlar lästes och därefter kvarstod 62 artiklar vars abstracts 

lästes. En svaghet kan vara att syftningar och undermeningar i titlarna kan gå 

förlorade då engelska språket inte används regelbundet av författarna. Eventuellt finns 

relevanta artiklar inom de refuserade titlarna. 13 artiklar av de 62 kvarvarande visade 

sig vara dubbletter, därmed kvarstod 49 artiklar. Antalet dubbletter kan ses som en 

styrka, enligt Forsberg och Wengström (2013). Det visar på att området täckts genom 

sökorden. Urval två gjordes genom att abstracts genomlästes och 24 abstracts 

bedömdes passa mot syftet. I urval tre granskades de återstående 24 artiklarna och 11 

stycken överensstämde slutligen med litteraturstudiens syfte. De 11 artiklar som 

bedömdes motsvara syftet kom alla ur sökningar från Cinahl. En styrka är att dessa 

artiklar genomlästes noggrant av båda författarna på var sitt håll för att sedan jämföras 

mellan varandra.  

Syftet har varit att beskriva patientens egen upplevelse av bemötande och det innebär 

att en del av patienterna exkluderats då alla inte har förmågan eller möjligheten att 

deltaga i en studie. Till exempel bör en del av patienterna varit medvetslösa, inte 

förbättrats i sitt tillstånd eller på annat sätt varit oförmögen att kommunicera på sådant 

sätt som krävts i studierna.  Det skulle kunna innebära att det inte visat en rättvis bild 

av genomsnittspatienten som speglas. En styrka i arbetet är att artiklarna har en 

geografisk spridning och i resultaten beskrivs liknande upplevelser av patienterna. 

Detta visar på en viss internationell överförbarhet. En styrka i studien är att 

sökningarna gett en spridning vad det gäller såväl kulturella skillnader, enskilda 

besök, flergångsbesökare, fysiska- såväl som psykiska akuta tillstånd, vilket visar på 

en generaliserbarhet i populationen (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att inkludera kvalitativa studier 

som beskriver patientens upplevelser i vårdsituationen i studier som berör ämnet 

omvårdnad.  

De 11 artiklarna lästes och bearbetades individuellt. Därefter gjordes en jämförelse 

angående vilka teman som återkom i artiklarna och ansågs vara relevanta utifrån 

studiens syfte. En styrka är att de teman som sammanställdes gemensamt genom 

färgkodning, överensstämde i jämförelsen med varandra. Dessa teman resulterade i 

fyra kategorier efter en kondensering av innehållet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är det ett sätt att tydligt få fram relevant data utifrån syftet. Temat information 

och kommunikation förkom tillsammans i så stor utsträckning att de bedömdes till ett 

tema.  

En svaghet är att i fyra av artiklarna omnämns inte bortfall. I två artiklar är bortfallet 

40-45 % och i en av artiklarna är svarsfrekvensen endast nio procent. Styrkan är att 

det i dessa artiklar inkluderar ett högt antal i urvalet, det kan inte uteslutas att de som 

tackade nej kan skiljas från de som tackat ja och att detta eventuellt kan påverka 

studiens slutresultat (Henricson, 2012). 

Metodsökningens reliabilitet anses som låg då kunskapsnivån utvecklats sedan 

arbetets början. Sökningarna skulle, med de nya kunskaperna, gjorts på ett annat sätt. 

Sökresultatet skulle kanske blivit annorlunda med en fördjupad sökning utifrån 

nämnda reflektioner (Ekman, 2012).  

I samband med examinationsseminariet uppmärksammade examinatorn att en av 

resultatartiklarna inkluderar patienter från och med 14 års ålder. Det innebar att 

artikeln fick exkluderas, men utan påverkan av resultatet.   

Resultatdiskussion 

Innehållet i de 11 artiklarna strukturerades enligt teman som återkom. Granskningen 

visar att det finns förväntningar från patienter på ett gott bemötande, men att gott 

bemötande har olika betydelser för olika personer.   

Cypress (2013), Cypress (2014) och Elmqvist et al. (2011) beskriver återkommande 

hur patienter upplever akutmottagningen som en okänd arena med oskrivna regler. 

Det som är sjuksköterskans vardag, som Fossum (2013) beskriver som emic, är för 

patienten ofta en främmande struktur som är svår att förstå. För att ge patienten 

möjlighet att känna trygghet måste sjuksköterskan i varje möte vara medveten om den 

utsatthet patienten upplever. Bramley och Matiti (2014) bekräftar patientens utsatthet. 

Henderson menar att sjuksköterskan i sin omvårdnad ska skapa en relation till 
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patienten samt lära känna patienten väl, för att kunna sätta sig in i patientens situation 

och förstå vad patienten behöver (Kirkevold, 2000).  

Elmqvist et al. (2011) och Cypress (2013) beskrev beteenden patienter använde i 

mötet med akutsjukvården. Sjuksköterskan bör vara medveten om hur bemötandet 

kan påverka dessa beteenden, för att bättre kunna möta patientens behov. Gordon et 

al. (2010) bekräftar att sjuksköterskans ökade medvetenhet om patientens agerande, 

kan förbättra patientens upplevelser. I praktiken innebär det bland annat att 

sjuksköterskan skall informera, vara synlig och närvarande. Akutmottagningar bör ha 

rutiner för att patienter får ett sådant bemötande.   

Blank et al. (2014) och Knowles et al. (2010) beskrev att patienter önskade en 

sjukvård anpassad efter individen. En utmaning för sjuksköterskor i akutsjukvård är 

att bemöta den unika patientens förväntningar och behov, men att ändå inte göra 

avkall på det ibland livsnödvändiga krav på den fysiologiska omvårdnad som ska ges. 

Cypress, (2013); Cypress, (2014) och Elmqvist et al. (2011) beskriver att i 

tumultartade situationer är information extra betydelsefull. Cypress, (2013); Cypress, 

(2014); Elmqvist, et al. (2011); Moss, et al. (2014), Holmberg et al. (2014) och 

Mahmoud et al. (2014) konstaterade brister i det bemötande sjuksköterskor gav 

patienter i samband med akut sjukdomstillstånd. Bramley och Matiti (2014) visade 

också på att patienter hade förväntningar på sjuksköterskans bemötande och vikten av 

att bli sedd som en person. Togher, O´Cathain, Turner och Siriwardena  (2014) 

exemplifierar genom att beskriva egenskaper sjuksköterskor bör ha för att möta 

patienters behov. Sjuksköterskan ska förmedla lugn, vara vänlig och informativ. 

Kanske är Forsgärde, Attebring och Elmqvist (2015) de som uttrycker patientens 

önskan i det enklaste ordalag. Patienten efterfrågar basala handlingar, att 

sjuksköterskan ska presentera sig med namn, titta patienten i ögonen, förstå vikten av 

regelbunden information om vad som sker samt vilken väntetid patienten ungefärligen 

kan förhålla sig till. 

Fröjd et al. (2011); Cypress (2013); Cypress, (2014); Elmqvist et al. (2011); Moss et 

al (2014); Holmberg et al. (2014); Knowles, (2010); Mahmoud et al. (2014) och 

Tabatabaei, (2011)  beskrev patientens upplevelse av brist på information i 

bemötandet. Patienten saknade, eller måste kämpa för information gällande väntetid, 

planerade behandlingar samt vad som skulle ske härnäst. Forsgärde et al. (2015) 

bekräftar att patienter värderar information högt och att det finns en tydlig brist på 

information i samband med akuta sjukdomstillstånd. Togher et al. (2014), visar att det 

inte är tillräckligt att patienten får information, utan också att patienten lägger stor 

vikt vid hur information kommuniceras. Till exempel kan information ges genom 

humor eller att använda ett personligt tilltal. Gordon et al. (2010) betonar också att 

patienten önskar mer muntlig information, mer skriftlig information samt information 
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specifikt om väntetider. Sjuksköterskor inom akutsjukvård, bör vara medvetna om 

den utmaning det innebär, att förmedla information på ett sätt som är tillgängligt för 

den unika individen. Ett enkelt sätt att tydliggöra för patienten vem som har 

huvudansvar för vården är att ha en whiteboardtavla i undersökningsrummet där det 

står vilken sjuksköterska respektive läkare, som är ansvarig.  

Elmqvist et al. (2011), Mahmoud et al. (2014) och Tabatabaei et al. (2011) visade att 

information och tid var begrepp som ofta nämndes tillsammans och att tid var något 

som upplevdes individuellt. Togher et al. (2014) illustrerar det genom att beskriva att 

korta väntetider kan upplevas som en lång väntan, när patienten är rädd eller 

frustrerad. Blank et al. (2014) Knowles et al. (2010) menade att acceptansen av 

väntan var högre när patienten förstod systemet, fick kontinuerlig information och 

sjuksköterskan regelbundet gav patienten uppmärksamhet. Togher et al. (2014) visar 

också på att väntan blir mindre svår när patienten upplever att sjuksköterskans 

bemötande under väntetiden, inkluderar att bli sedd och att sjuksköterskan ofta 

återkommer till patienten för att stämma av hur patienten mår.  

Holmberg et al. (2013) beskrev att patienten inte hade något annat val än att bli 

överlämnad till sjukvården. Patienterna uttryckte känslan att vara intressanta som 

diagnos och att sjukdomen fick korrekt behandling, men att inte vara själva vara 

intressanta som personer. Elmqvist et al. (2011) beskrev motsvarande scenario när en 

märklig paradox uppstod hos patienten när vårdpersonal ägnade stort intresse för 

symtom och diagnos, men inget intresse för patienten som person. Paradoxen skapade 

en stor ambivalens hos patienten. Forsgärde et al. (2015) styrker att sjuksköterskor har 

en central roll i att förebygga patienters känsla av maktlöshet. Genom att 

sjuksköterskor informerar kan patienten återfå en känsla av autonomi och kontroll.  

I personcentrerad vård (Ekman, 2014) skall sjuksköterskan lyssna till patientens 

berättelse och utröna vad patienten behöver veta, för att känna sig trygg i 

vårdsituationen. Även i SSF:s (2016) kompetensbeskrivning ingår i sjuksköterskans 

yrkesroll att ge personcentrerad vård. Detta visar att den informationen som 

patienterna efterfrågar är något som redan ska finnas i sjuksköterskans bemötande. 

När sjuksköterskan utesluter att under bemötandet ge relevant information, innebär 

det att patienten sätts i en omöjlig situation för att kunna göra ett aktivt val av den 

egna vården. För att möjliggöra delaktighet och aktiva val, måste patienten 

involveras. Genom att patienten ges individanpassad information av bland annat 

sjuksköterskan, ökar patientens möjligheter till delaktighet. Forsgärde et al. (2015) 

bekräftar vikten av korrekt information och omvårdnad för att möta patientens behov 

och därmed underlätta delaktighet. Henderson ansåg, genom att skapa ett samspel 

mellan sjuksköterska och patient, underlättas omvårdnaden. Hennes omvårdnadsteori 

förespråkar en individuell omvårdnadsplan baserat på hela människans behov 
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(Kirkevold, 2000). Detta bekräftar även Ekman (2014) genom att betona vikten av 

personcentrerad vård. Även på akutmottagning skulle en individuell omvårdnadsplan 

kunna påbörjas, för att sedan medfölja patienten vidare i vårdkedjan. Elmqvist et al. 

(2011) visade hur patientens förmåga och kraft att ta ett eget ansvar för sin egen hälsa 

kan öka. Sjuksköterskan och patientens interaktion ska bygga på att patienten ska få 

behålla högsta möjliga självkontroll, oavsett sjukdomstillstånd. Ytterligare ett sätt att 

ge patienten möjlighet till delaktighet är att som Forsgärde et al. (2015) föreslår, 

använda regelbundna sjuksköterskeronder. Under den fysiska ronden kan 

sjuksköterskan bjuda in patienten att bli delaktig i sin egen vård.  

Cypress (2013); Cypress (2014); Bos et al. (2012) och Fröjd et al. (2011) visade på 

vikten av att mäta patientnöjdhet. Bongale och Young (2013) anser också att 

akutmottagningar regelbundet bör använda enkätundersökningar för att få underlag 

till att förbättra patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande. Fröjd et al. 

(2011) visade att hälso- och sjukvården hade en medvetenhet om att 

informationsspridning var ett område som behövde förbättras. Det visade att en stor 

del av patienterna var missnöjda med information och den delaktighet som erbjudits i 

bemötandet. Mot bakgrund av resultatet bör sjuksköterskor och hälso- och sjukvården 

betrakta bemötande som ett område med möjlighet till förbättring.  

Konklusion och implikation 

Patienter som söker vård i akut sjukdomstillstånd förväntar att få ett bemötande av 

sjuksköterskan där patienten blir sedd som en person och inte som ett objekt. Patienter 

vill ha fortlöpande information om sjukdomstillstånd, planerade åtgärder och om 

förväntad väntetid. Om sjuksköterskor bjuder in patienter till delaktighet ökar 

patientens nöjdhet. Bemötandet som sjuksköterskan ger patienten påverkar patientens 

fortsatta upplevelse av vårdtillfället. Sjuksköterskan bör vara insatt i vikten av ett 

professionellt bemötande och hur det påverkar patientens upplevelse i mötet med 

akutsjukvård. Ett professionellt bemötande av sjuksköterskan innebär dels basala 

handlingar som att ha ögonkontakt med patienten, berätta vad ansvarig sjuksköterska 

heter, dels att bjuda in patienten till delaktighet och att kontinuerligt uppdatera 

patienten om förväntad väntetid. Personcentrerad vård innebär förskjuta synsättet från 

vad någon är till vem någon är. Att ge omvårdnad genom ett personcentrerat 

arbetssätt ger goda förutsättningar för ett bra bemötande. Akutmottagningar bör 

kontinuerligt använda sig av enkätundersökningar för att få kunskap om hur 

patienterna uppfattar sjuksköterskans bemötande. Resultaten bör sedan granskas, 

åtgärder bör vidtas för att möta patienters efterfrågan och all personal som möter 

patienten bör involveras. Ett gemensamt bedömningsinstrument av patientens 

upplevelse av bemötande, skulle kunna tillföra viktigt kunskap för att utveckla 

sjuksköterskors bemötande.  Om sjuksköterskan ser hela människan i bemötandet, 

kommer patienten behandlas på ett mer värdigt sätt och få en förbättrad upplevelse.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed Sociological Abstracts 

Bemötande, behandling Treatment (Heading) Treatment (MeSH) Treatment 

Bemötande, 

kommunikation 
Communication (Heading) Communication (MeSH) Communication 

Bemötande, omvårdnad Caring (Heading, fritext) Caring (MeSH, fritext) - 

Patienterfarenhet Patient experience (fritext) Patient experience (fritext) Patient experience 

Patientupplevelse Patient satisfaction (fritext) Patient satisfaction (fritext) Patient satisfaction 

Akut Emergency (fritext) Emergency (fritext) Emergency 

Attityder Attitudes (fritext) Attitudes (fritext)  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

160207 Cinahl 

Treatment AND patient experience 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 65 9 3 1 

160208 Cinahl 

Communication AND patient 

experience AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 39 7 4 2 

160208 Cinahl 

Caring AND patient experience 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 23 4 4 (3)* 1 

160210 Cinahl  

Treatment AND patient 

satisfaction AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 121 12 5 (1)* 4 

160210 Cinahl 

Communication AND patient 

satisfaction AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 79 5 7 (3)* 1 

160214 Cinahl 

Caring AND patient satisfaction 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 17 3 3 (2)* 1 

160218 PubMed 

Treatment AND patient experience 

AND emergency AND caring 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 51 9 3 0 

160218 PubMed 

Treatment AND patient 

satisfaction AND emergency AND 

caring 

 19 2 1 0 
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Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 

160220 PubMed 

Communication AND patient 

experience AND emergency AND 

caring 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 17 3 3 (3)* 0 

160220 
Sociological 

Abstracts 

Treatment AND patient experience 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 4 2 2 (1)* 0 

160220 
Sociological 

Abstracts 

Communication AND patient 

satisfaction AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 1 - - 0 

160220 Cinahl 

Attitudes AND patient experience 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 45 2 1 1 

160220 Cinahl 

Attitudes AND patient satisfaction 

AND emergency 

 

Limits: Abstracts available, 

published jan 2011 – feb 2016, 

research article 79 4 1 1 

 

*Funna i tidigare sökning 

 

 

 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Blank, F. S. J. B., Tobin, J., Jaouen, M., Smithline, E., Tierney, H., & Visintainer, P. (2014). A 

comparison of patient and nurse expectations regarding nursing care in the emergency department. 

Emergency Nurses Association, 2014;40, 317-322. doi.org/10.1016/j.jen.2013.02.010 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Jämföra förväntningar hos patienten med sjuksköterskans inom 3 omvårdnadsområden; 

1.vänskaplighet/hövlighet/ respekt 2. Bekvämlighet/trygghet 3. Grad av informationsspridning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospective tvärsnitts par enkätstudie sjuksköterskor/patienter 

 

Urval Alla sköterskor på akutmottagningen erbjöds deltagande. Akutmottagningen hade 50 platser. 

Studien utgick från enhetens storlek, därav matchades 50 sköterskor med 50 patienter som 

skapade 50 sjuksköterska-patient par. 
Exklusionskriterier; sjuksköterskor som var involverade i studien, patienter under 18 år samt 

patienter under polisens omhändertagande. 

Datainsamling Enkäten administrerades i samband med patientens utskrivning. Alla deltagarna hade möjlighet att 

kommentera de olika delarna i enkäten. Avidentifiering skedde och ett nummer för att identifiera 

sjuksköterske-patient paren. 

Dataanalys  Likert's skala. Wilcoxon test 

Bortfall Ej dokumenterat 

Slutsats Patienterna skattade konstant omvårdnaden högre än vad sjuksköterskorna gjorde.  Sjuksköterskan 

förefaller ha högre krav på god omvårdnad i förhållande till vad patienten förväntar sig och 

skillnaden är statistiskt signifikant. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
89 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Bos, N., Sizmur, S., Graham, C., & van Stel, H. F. (2013). The accident and emergency 

department questionnaire: a measure for patients´ experiences in the accident and emergency 

department. BMJ Quality & Safety, 22, 139-146. doi:10.1136/bmjqs-2012-001072 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

 

Syfte Att avgöra vilken akutmottagninganpassad enkätmetod som kombinerar god tolkningsbarhet med 

psykometrisk ansats och mest rättvist bedömer patientens upplevelse. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Beskrivande, jämförande enkätstudie. 

 

Urval Enkäter som berörde besök på akutmottagning gjorda under 2008 i England på 151 sjukhus 

analyserades. Dessa täckte 49 646 patienter. 3 metoder användes för att gruppera punkter hos 

enkäterna jämfördes; främsta jämförelsepunkter, lagliga aspekter och patientens resa genom 

akutmottagningen. Slumpmässigt urval gjordes på 850 patienter. Exklusionskriterier; patienter 

under 16 år, patienter som var remitterade och patienter som hänvisades till annan vårdnivå. 

Datainsamling Brev sändes med frågeformulär 1-3 månader efter besöket. 2 påminnelser gjordes till dem som ej 

svarat med 14-dagars intervall. 
Frågeformuläret innehöll 50 frågor indelade i 11 områden. 

Dataanalys Tillförlitligheten deltagande patienter fastställdes genom Cronbach´s α koefficient (tröskelvärde 

α>0.70). Den hypotetiska konstruktionens tillförlitlighet genom Pearsons korrelations koefficient 

och diskriminerande effekt av ICC. 

Bortfall Enkäten sändes till 128 383 patienter och fullständiga svar erhölls från 49 646 vilket innebär 

svarsutfall på 40 %. 

Slutsats Artikeln visar att enkäten är välfungerande för att få en rättvis bild av patientens upplevelse i 

mötet med akutmottagningen. Styrkan är att ha urskilt sex områden som tillförlitliga att jämföra 

med målet att höja vårdkvaliteten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 
75 % 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Cypress, B. (2013). Using the synergy model of patient care in understanding the lived emergency 

department experiences of patients, family members and their nurses during critical illness – A 

phenomenological study. Dimensions of Critical Care Nursing, 32, 310-21. doi: 

10.1097/DCC.0000000000000005    

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Utforska, förstå och beskriva upplevelsen av besök på akutmottagningen i samband med akut 

sjukdomstillstånd genom att använda AACN Synergy Model som bedömningsinstrument. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Hermeneutisk fenomenologisk intervjustudie 
Van Manens metod 

Urval 23 deltagare valdes utifrån deras kunskap och erfarenhet av akut sjukdomstillstånd och besök på 

akutmottagningen. Deltagarna informerades innan intervjun och uppmanades ställa frågor innan 

ställningstagande. 8 sjuksköterskor tillfrågades. Patienter och sjuksköterskor matchades inte, då 

studiens fokus inte var specifika patienter utan på den omvårdnad de emot tog. 10 patienter 

intervjuades samt 5 närstående. 
Inklusionskriterier; endast patienter som bedömdes som kritiskt sjuka och som krävde vidare vård 

efter akutmottagningen, kognitivt välfungerande. Sjuksköterskor skulle ha minst 2 års erfarenhet 

av akutsjukvård. Alla skulle förstå och tala engelska. 

Datainsamling Insamling under 6 månader. 2 med öppet slut, ostrukturerade, 45 min-1 timme, inspelade 

intervjuer under 2010. Intervjuerna skedde i avskilt rum efter deras besök på akutmottagningen. 

Därefter transkriberades inspelningarna av en professionell transkribist. Efter varje intervju hade 

deltagarna möjlighet att ändra transkripten. 

Dataanalys Van Manens  

Bortfall Ingen av de tillfrågade nekade. 

Slutsats AACN Synergy Model är ett instrument som väl passar vad det gäller klinisk bedömning, agera 

patientens advokat och moraliska agenda, omvårdande, samspel, reaktion på avvikelser och 

möjligheten att ytterligare lära. Patientens och närståendes upplevelse av sjuksköterskan på 

akutmottagningen avgörs av deras förmåga till kritiskt tänkande, kommunikation, känslighet och 

vårdande förmågor. Sjuksköterskorna i denna studie identifierade patientens fysiologiska behov 

men för att nå målet förbättring för patienten, krävs interaktion med patienten och dennes familj. 

Detta överensstämmer med Detta poängterar sjuksköterskans nytta när det gäller kritiskt tänkande, 

känslighet, omvårdande egenskaper och involvering i patientens och närståendes tid på 

akutmottagningen i samband med akut sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 
79 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Cypress, B. (2014). The emergency department. Experiences of patients, families, and their 

nurses. Advanced Emergency Nursing Journal, 36, 164-176. doi: 

10.1097/TME.0000000000000017  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att utforska, förstå och beskriva upplevelsen av besök på en akutmottagning i samband med akut 

sjukdom, beskriven av patienten, sjuksköterskan och närstående. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Hermeneutisk fenomenologisk intervjustudie 

Urval 23 deltagare valdes utifrån deras kunskap och erfarenhet av akut sjukdomstillstånd och besök på 

akutmottagningen. Deltagarna informerades innan intervjun och uppmanades ställa frågor innan 

ställningstagande.8 sjuksköterskor tillfrågades. Dessa matchades inte med de patienter som 

intervjuades. 10 patienter intervjuades samt 5 närstående. 
Inklusionskriterier; endast patienter som bedömdes som kritiskt sjuka och som krävde vidare vård 

efter akutmottagningen, kognitivt välfungerande. Sjuksköterskor skulle ha minst 2 års erfarenhet 

av akutsjukvård. Alla skulle förstå och tala engelska 

Datainsamling Insamling under 6 månader. 2 med öppet slut, ostrukturerade, 45min-1 timme, inspelade intervjuer 

under 2010. Intervjuerna skedde i avskilt rum efter deras besök på akutmottagningen. Därefter 

transkriberades inspelningarna av en professionell transkibist. Efter varje intervju hade deltagarna 

möjlighet att ändra transkripten. 

Dataanalys Van Manens 

Bortfall Ingen av de tillfrågade nekade. 

Slutsats Patientens upplevelse av sjuksköterskans agerande på akutmottagningen beror på hens förmåga till 

kritiskt tänkande, känslighet och omvårdnad. Till gagn för patienten är om anhörig involveras och 

ses som en tillgång samt att patienten har ett aktivt medbestämmande i vården. Erhåller 

sjuksköterskan på akutmottagningen regelbunden utbildning och support, genom mentorskap, 

ledning, stresshantering samt kunskap om både fysiska och känslomässiga behov gagnar detta 

patienten och dess närstående. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
80 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2011). On a hidden game board: the patient´s first 

encounter with emergency care at the emergency department. Journal of Clinical Nursing, 21, 

2609-16. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

Land  
Databas 

Sweden 
Cinahl 

Syfte Beskriva och förstå patientens första möte med akutsjukvård på akutmottagning, utifrån det 

upplevda perspektiv som patienten, närstående samt mottagare med olika professioner, har. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk, reflekterande av livsvärldsperspektiv och genom öppna intervjuer. 

 

Urval Triageansvarig sjuksköterska tillfrågade patienter utifrån i förväg utvalda kriterier. Urvalet skedde 

på en akutmottagning i södra Sverige. 14 deltagare, 4 patienter, 2 närstående, en undersköterska, 4 

sjuksköterskor samt 3 läkare. 
Inklusionskriterier; olika vårdsituationer där patientens första möte med akutsjukvård var med en 

sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Hur man anlänt till akutmottagningen skulle vara olika, 

patienterna skulle ha olika fysiska orsaker till att man sökt akutvård och därmed bedömts till olika 

nivåer enligt Triagemetoden. 

Datainsamling Efter skriftlig och muntlig information och accepterande av att deltaga kontaktades de via telefon 

av författaren. Inför intervjuerna skrevs avtal på om godkännande samt en förbindelse av 

sekretess. Platsen för intervjuerna valdes av deltagaren och intervjuerna varade mellan 35-65 

minuter. Intervjuerna var öppna utan i förväg bestämda frågor och följdes endast av frågor om 

förtydligande. 

Dataanalys Fenomenologiskt perspektiv med utgångspunkt; livsvärld enl. Dahlberg et al. 2008 

Bortfall Framkommer inte i artikeln 

Slutsats Det finns ett behov av attitydförändringar inom akutsjukvårdens organisation. Idag är fokus på den 

biologiska varelsen och denna prioriteras över människans existentiella behov och känslor, Det är 

förståeligt i livshotande situationer, men det innebär också att patienten förlorar sin självkontroll 

och kontext. Sjukvårdspersonal bör medvetandegöra annat än fysiologiska funktioner för att 

involvera och motivera patienten och dess närstående. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
85 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Fröjd, C., Leo Swenne, C., Rubertsson, C., Gunningberg, L. & Wadensten, B. (2011). Patient 

Information and participation still in need of improvement: evaluation of patients ‘perceptions of 

quality of care. Journal of nursing management. 19. 226-236 doi: 10.1111/j.1365-

2834.2010.01197.x 

Land  
Databas 

Sweden 
Cinahl 

Syfte Att identifiera områden som är i behov av kvalitetsförbättringar genom att undersöka patienters 

upplevelse av kvaliteten av omvårdnad, samt identifiera upplevelsen utifrån kön, ålder och typ av 

orsak till besöket 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
QPP (Quality of Patient’s ‘perspective) enkätstudie (Larsson & Larsson, 2002) 

 

Urval På ett svenskt universitetssjukhus, under perioden september till november 2006 tillfrågades alla 

inneliggande patienter med kirurgisk eller medicinsk frågeställning, om att deltaga i enkätstudien. 

2734 patienter deltog. 
Exklusionskriterier; ej svenskspråkiga, kvar på sjukhuset mindre än 24 h, yngre än 16 år. 

Datainsamling Administrationen av enkäten sköttes av ett oberoende företag. Patienterna informerades och 

studien var frivillig. Efter utskrivning sändes enkäten hem med ett förbetalt svarskuvert. 2 

påminnelser gjordes. Svaren var anonyma.  

Dataanalys Students t-test gjordes för att bedöma signifikant skillnad i omvårdnaden mellan ålder, kön samt 

akuta eller planerade sjukhusbesök. Resterande resultat är presenterat i procentsatser eller 

medianvärden. 

Bortfall 45 % 

Slutsats Ett behov av kvalitetsförbättringar föreligger inom flera aspekter av omvårdnad. Patienter med 

akuta tillstånd rapporterade lägre poäng inom vissa omvårdnadsområden än patienter med 

planerad inläggning. Sjuksköterskan är en nyckelfigur inom vården och bör även utveckla 

samarbetet med andra tvärprofessioner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
82 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Holmberg, M., Forslund, K., Wahlberg, A. C., & Fagerberg, I. (2013). To surrender in dependence 

of another: the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28, 544-551. doi: 10.1111/scs.12079 

Land  
Databas 

Sweden 
Cinahl 

Syfte Att belysa patientbemötandet hos ambulanssköterskan, upplevt av patienter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Livsvärldsdesignad intervjustudie 

 

Urval Mellan januari och mars 2011 informerades patienter om studien och ett svarsformulär 

administrerades. Patienterna rekryterades från två områden på ett sjukhus i Östra Sverige. 
Inklusionskriterier; över 18 år, erhållen vård av ambulanssköterska, varit vid medvetande under 

vården och gett sitt tillstånd till studien.  

Datainsamling 29 personer tillfrågades och erhöll information via mail. 2 veckor senare ringdes patienterna upp 

av förste författaren och totalt medverkade 20 personer i studien. 13 män och 7 kvinnor i åldern 

25-88 år både från stad och från glesbygd. Intervjuerna gjordes i patientens hem eller arbete, 

ljudinspelades och bestod av 3 öppna frågor och följdfrågor för att fördjupa beskrivningen. 

Intervjuerna varade mellan 17 och 76 minuter och transkriberades. Initialt gjordes 15 intervjuer 

och efter analys önskade man fördjupa och gjorde ytterligare 5. 

Dataanalys 3-stegs metod; naiv läsning, strukturerad läsning och mer omfattande fördjupning 

Bortfall 9 stycken av 29. 

Slutsats Ett komplext förhållande beskrivs ur patientens perspektiv med både negativa och positiva 

upplevelser. Patienterna upplever att ambulanspersonalen behandlar patienten som en hel 

människa och inte bara en fysiologisk varelse, men det finns områden att förbättra. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
85 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Knowles, E., O´Cathain, A., & Nicholl, J. (2011). Patients’ experiences and views of an 

emergency and urgent care system. Health Expectations, 15, 78-86. doi: 10.1111/j.1369-

7625.2010.00659.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

 

Syfte Att beskriva patientens resa genom akutsjukvårdens omsorg och vård och hens nöjdhet med 

bemötandet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Jämförande tvärsnittsstudie 

Urval Hypotesen att av 1000 slumpvisa personer ska 100-350 stycken nyligen ha besökt akutsjukvård. 

Målet var att nå 1000 personer.  

Datainsamling Via telefon kontaktades 18 091 personer. 5215 svarade inte. 1286 personer behövdes inte då 

kvoten för studien var uppnådd. Av återstående 11 604 samtal, genomförde 1000 personer studien. 

Dataanalys SPSS version 12 (IBM, Somers, NY, USA) 
ANOVA för jämförelser 
Chi-squared test för jämförande av proportioner 
Konfidensintervallet för nyckelstatistik 

Bortfall Svarsfrekvens 9 % (1000/11604) 

Slutsats Studien visar att majoriteten av patienterna upplever ett vårdsystem snarare än patientcentrerad 

vård. Längre väntetider genererade lägre känsla av nöjdhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
89 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Mahmoud, I., Hou, X. Y., Chu, K., Clark, M., & Eley, R. (2014). Satisfaction with emergency 

department service among non-English-speaking background patients. Emergency Medicine 

Australia, 26, 256-261. doi: 10.1111/1742-6723.12214 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Undersöka icke-engelskspråkigas upplevelse av omhändertagandet på akutmottagningen och 

jämföra detta med patienter med engelska som modersmål och deras upplevelse. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Jämförande tvärsnittsstudie 

Urval Deltagarna valdes från ett sjukhus I Queensland under 4 månader 27 augusti-28 december 2012. 

Datainsamling 828 patienter, varav 597 (72,1%) hade engelska som modersmål och 231 (27,9%) var icke-

engelskspråkiga. 
Inklusionskriterier; Patienterna skulle ha triagerats som 3,4 eller 5 på den australienska 

triageskalan både före och efter ankomsten till akuten. 
Exklusionskriterier; patienter med demenssjukdom, patienter med psykiatrisk diagnos, gravida 

patienter som sökte för graviditetskomplikationer samt utskrivna patienter. 

 

Dataanalys Deskriptiv analys användes för att påvisa skillnader i demografi hos de olika grupperna. 
Pearsons test för att jämföra nöjdhet mellan grupperna. 
Statistic Package for the Social Sciences (SPSS) version 19 (IBM, Armonk, NY, USA). 

Bortfall Omnämns inte 

Slutsats Trots generellt hög nöjdhet bland patienterna av akutsjukvården var icke-engelsktalande 

signifikant mindre nöjda med omhändertagandet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
89 % 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Moss, C., Nelson, K., Connor, M., Wensley, C., McKinlay, E., & Boulton, A. (2014). Patient 

experience in the emergency department: inconsistencies in the ethic and duty of care. Journal of 

Clinical Nursing, 24, 275-288. doi: 10.1111/jocn.12612 

Land  
Databas 

New Zealand 
Cinahl 

 

Syfte Att förstå hur patienter med kroniska åkommor som besöker akutmottagningen upplever 

vårdpersonalens moraliska agerande samt förstå konsekvenserna av detta under vårdtiden. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativt beskrivande intervjustudie 

Urval Deltagarna rekryterades från akutmottagningar över hela Nya Zealand (2 stadssjukhus och ett 

glesbygdssjukhus). Sjuksköterska på respektive akutmottagning kontrollerade möjliga deltagare 

genom rutinmässig kontroll av sökningsorsak. Därefter ringdes patienten upp och frågades att 

deltaga i studien för att vid ett accepterande, vidarebefordra uppgifter till forskningsteamet 
Inklusionskriterier; Minst 2 besök på akutmottagning senaste 12 månaderna, varav sista tillfället 

för antingen problem relaterat till kronisk lungsjukdom, alternativt psykiatriska problem. 

Datainsamling 34 stycken deltagare intervjuades vid ett tillfälle i 45-90 minuter.  Ålder 17-77 år, 68 % kvinnor. 

70 % med europeisk bakgrund. 31 i ett fysiskt möte och 3 genom telefonsamtal. Intervjuerna var 

semistrukturerade med öppen fråga i slutet för att låta patienten att tala fritt. 6 teman berördes. 

Dataanalys Tronto´s filosofiska utgångspunkt, vårdens etik (1993, 1998) 

Bortfall 3 av 37 

Slutsats Patienter med kroniska åkommor förväntar sig att besöket på akutmottagningen ska innebära att få 

effektiv behandling av kompetent personal som respekterar deras värdighet, erkänna deras och 

vara lyhörda för deras sårbarhet. De flesta patienterna upplevde att detta gjordes, men i varierande 

grad. I några fall upplevde patienterna att det helt saknades etiskt tänkande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
93 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens Tabatabaei, S. Z., Rezaeian, M., Haliza, M. R., Esmaeili, A., & Langarizadeh, M. (2011). Patient 

satisfaction with care recieved from emergency department of Ali-Ebne-Abitaleb Hospital, Iran. 

Journal of Health Management, 13, 1-14. doi: 10.1177/097206341001300101 

Land  
Databas 

Iran 
Cinahl 

Syfte Undersöka patientens upplevelse av besök på Ali-Ebne-Abitalebs akutmottagning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Jämförande tvärsnittsstudie med intervjuer 

Urval 1000 personer intervjuades under september månad 2005. 

Datainsamling 392 patienter och 608 närstående inkluderades och intervjuades av forskare med vårdutbildning i 

samband med avslutad behandling på akutmottagningen. De fick kvarstanna i rummet för 

avskildhet. Intervjuer gjordes över hela dygnet. Deltagarna fick information om att resultatet 

endast behandlades av forskare och inte personalen anställd på akutmottagningen. Frågeformuläret 

var utvecklat av ett internationellt företag, Press Ganey (2004) och använts i flera liknande studier. 

Dataanalys SPSS version 14. 

Bortfall Omnämns inte antalet. 

Slutsats Att öka medvetenheten om akutmottagningens patienters förväntningar är viktigt för att öka 

patienternas känsla av nöjdhet. Att patienterna är nöjda med vården är även viktigt för att få en 

följsamhet i behandlingar och att sjukhuset ha ett gott rykte. Ökat engagemang hos personalen ska 

finnas för att öka kvaliteten på omhändertagandet på akutmottagningen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
74 % 
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