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Abstrakt 
Bakgrund Antalet anmälningar och klagomål till patientnämnderna i Sverige ökar. 

Exempel på anmälningar rör dåligt bemötande från vårdpersonal, bristande information 

och patientupplever där vårdpersonalen inte lyssnar eller tar patienterna på allvar. Den 

valda teoretiska referensramen var Joyce Travelbees omvårdnadsteori om 

mellanmänskliga möten. 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötande från vårdpersonal på 

en akutmottagning. 

Metod Systematisk litteraturstudie. Åtta artiklar som belyste patienters upplevelser av 

bemötande på akutmottagning analyserades med inspiration av innehållsanalys för att 

finna likheter och skillnader.  

Resultat Fyra kategorier som beskriver patienters upplevelser av bemötande. Resultatet 

visade brist på kommunikation och information, ofta i samband med långa väntetider. 

En förutsättning för att patienterna skulle känna sig sedda och hörda var att de 

behandlades med värdighet och respekt. Patienter upplevde att intrycket av det första 

mötet med vårdpersonalen var viktigt för att skapa en förtroende och tillitsfull relation. 

Slutsats En variation av upplevelser framkom där bristen på kommunikation och 

information var en central del av missnöjet kring bemötandet. Att patienten behandlas 

med respekt, integritet och värdighet av vårdpersonalen redan vid det första mötet är 

viktigt för att en relation som präglas av tillit och förtroende ska skapas. 

 

Nyckelord 
Upplevelser, Bemötande, Patient, Akutmottagning 

 

Tack 
Författarna vill rikta ett stort tack till våra handledare Karin och Ingrid för god 

handledning samt till våra kurskamrater och familjer för stöttning i denna process. 
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1 Inledning 

Intresset för studiens ämne skapades under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen 

där det blev uppenbart hur viktigt bemötandet från vårdpersonalen verkar vara för att 

patienten ska känna trygghet och förtroende för vårdpersonalen. Det kändes därför 

intressant för oss att skapa en djupare förståelse för hur patienter upplever bemötandet 

från vårdpersonalen på en akutmottagning.  

2 Bakgrund 

Antalet anmälningar och klagomål som inkommer till patientnämnderna i Sverige ökar. 

Under 2015 var brister i kommunikation och bemötande det näst största området bland 

alla anmälningar som inkom till patientnämnderna i Sverige. Nitton procent av alla 

anmälningar delades in under kategorin kommunikation, vilken rör dåligt bemötande 

från vårdpersonal, bristande information och delaktighet till patienter och att patienter 

upplever att vårdpersonalen inte lyssnar på dem eller tar dem på allvar (Inspektionen för 

vård och omsorg [IVO], 2016).  

2.1 Begreppsförklaring 

I denna studie har författarna valt att beteckna personalen som arbetar på 

akutmottagningen som vårdpersonal för att förenkla läsningen. Med vårdpersonal avses 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

2.2 Bemötande (mötet mellan vårdpersonal och patient) 

Hälso och sjukvårdens mål är att förebygga ohälsa. Vården ska utföras med respekt för 

patienten och för att se till att skapa en god kommunikation mellan patienten och 

vårdpersonalen. Patientens rätt att känna trygghet och delaktighet i sin vård ska främjas 

(Hälso- & sjukvårdslagen, 2017). En förutsättning för att främja patientens hälsa är att 

den mellanmänskliga relationen mellan vårdpersonalen och patienten existerar. Denna 

typ av relation kännetecknas av att vårdpersonalen är professionellt engagerad och visar 

fullt fokus för patientens behov. Den mellanmänskliga relationen är uppbyggd av 

vårdande möten. Ett sådant möte kännetecknas av att patientens hälsa stärks, oavsett hur 

långt mötet är (Dahlberg & Segesten, 2010). Andersson, Jakobsson, Furåker, & Nilsson 

(2012) visade att det kan vara svårt för vårdpersonalen att skapa en mellanmänsklig 

relation till patienten när tiden för mötet mellan vårdpersonalen och patienten var 
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uppbyggt på korta möten. Studien visade att det trots de korta mötena på 

akutmottagningen var viktigt att vårdpersonalen strävar efter att vidareutveckla 

patientrelationen för att bygga upp ett förtroende mellan vårdpersonalen och patienten.  

Patienter som inkommer till en akutmottagning kan uppleva stor rädsla och frustration. I 

kombination med smärta och ohälsa kan upplevelsen av att komma till 

akutmottagningen som patient bli närmast skräckfylld. Att bli omhändertagen med ett 

gott bemötande från vårdpersonalen är därav viktigt (Wikström, 2012). Merrill, Hayes, 

Clukey & Curtis (2012) menar att det är av stor vikt att vårdpersonal förstår hur deras 

attityd, handlingar och beteende bidrar till den optimala teurapeutiska och läkande 

miljön. Flink et al. (2012) visar att en positiv stämning kan skapas genom att 

vårdpersonalen tilltalar patienten med namn, frågar om patientens känslor och 

nuvarande hälsotillstånd. 

2.3 Vårdpersonal på akutmottagning 

På en akutmottagning arbetar vårdpersonal som sjuksköterskor, undersköterskor och 

läkare. Läkarna har vanligtvis vissa arbetspass förlagda på akutmottagningen vid sidan 

av annat mottagnings eller avdelningsarbete, men det finns också avdelningar på vissa 

sjukhus som har anställda akutläkare som enbart arbetar på akutmottagningen. 

Sjuksköterskor på akutmottagningen är grund eller specialistutbildade inom vanligtvis 

prehospital, anestesi eller intensivvård. Vårdpersonalen på akutmottagningen arbetar i 

team, och all vårdpersonal samarbetar och är fokuserade på sina arbetsuppgifter för att 

kunna ge den bästa vården så snabbt som möjligt (Wikström, 2012). 

Vid den första kontakten med patienten presenterar sig sjuksköterskan snabbt, där sedan 

fokus övergår till vårdandet av patienten. Genom verbal och icke-verbal kontakt kan 

sjuksköterskorna snabbt skapa ett förtroende hos patienten. Syftet är att kunna skapa 

många personcentrerade möten under en begränsad tid (Andersson et al., 2012). 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen beskriver att överarbete och brist på personal 

kan orsaka att de ibland inte hjälper och gör sig tydliga för patienten tillräckligt mycket, 

samt att de enbart ger svar på det patienten frågar om (Valongo Zani, Silva Marcon, 

Pamploba Tonete & Garcia de Lima Parada, 2014). Sjuksköterskorna eftersträvar att 

skapa ett betydelsefullt förhållande med patienten för att få en fördjupad kunskap om 

patientens enskilda egenskaper och individualitet samt för att få patienten och familjen 

att delta i de beslut som tas (Bridges et al., 2013). Akutmottagningen beskrivs som en 

stressig miljö av sjuksköterskorna. Framför allt upplevdes miljön som stressig när 
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patienterna inte förflyttades till en vårdavdelning i tid, när sjuksköterskorna väntade på 

provsvar och när sjuksköterskorna arbetade med kollegor som var mindre erfarna 

(Hvitfeldt Forsberg, Muntlin Athlin & Von Thiele Schwarz, 2015). 

2.4 Triagering på akutmottagning 

Triage innebär att patienter som inkommer till akutmottagningen blir indelade i grupper 

med hänsyn till deras hälsotillstånd och hur snabb omvårdnad patienten behöver (SBU, 

2010). Vårdpersonalen bedömer hur brådskande patientens hälsosituation är samt till 

vilken klinik patienten ska tillhöra. Det är viktigt att patienten prioriteras rätt från 

början. Det finns färdiga triagemallar som stöd för bedömning av patientens 

hälsotillstånd, dessa mallar ligger sedan till grund för hur snabbt patienten prioriteras 

(Wikström, 2012). 

2.5 Patient på akutmottagning 

Ursprungligen betyder begreppet patient den lidande på latin. Nationalencyklopedin 

(2017), beskriver begreppet patient som en person som har kontaktat sjukvården med 

anledning av sjukdom eller annat jämförbart tillstånd, med avsikt att få vård, rådgivning 

eller behandling. Nationalencyklopedin menar också att patient som begrepp bygger på 

att vara patient i relation till något, exempelvis en viss vårdinrättning eller vårdpersonal. 

Dahlberg och Segesten (2010), tolkar begreppet patient som en person vilken söker vård 

på grund av sitt hälsotillstånd. När en person blir en patient hamnar hen utanför sin 

vanliga kontext, vilket leder till att hen kan känna sårbarhet och en känsla av att vara 

rubbad ur sin egen balans och harmoni.  

Patienter som kommer till akutmottagningen har oftast själva tagit sig dit, men ett 

mindre antal kommer även in med ambulans. Patientflödet och deras olika 

hälsoproblem varierar stort på akutmottagningen (Wikström, 2012). Majoriteten av 

patienterna som besöker akutmottagningen söker på grund av försämrat hälsotillstånd 

eller för att de tror att deras hälsoproblem är akuta. De kan också söka för att de 

rekommenderades av deras vårdgivare, familj eller vänner eller för att de inte kunde få 

någon tid på primärvården (Lobachov et al., 2014). 

2.6 Teoretisk referensram  

I denna litteraturstudie har författarna valt att använda Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Denna referensram ansågs passa studien då 

de mellanmänskliga mötena speglar de viktiga aspekterna i bemötandet mellan 
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vårdpersonal och patient. Travelbee fokuserar i sin omvårdnadsteori på de 

mellanmänskliga aspekterna. För att kunna förstå vad omvårdnad innebär, måste 

sjuksköterskan ha förståelse för vad som händer mellan sjuksköterskan och patienten, 

hur interaktionen mellan dem kan kännas och vad detta kan få för följder. De begrepp 

som Travelbees omvårdnadsteori bygger på är främst människan som en individ, 

mening, lidande, relationer mellan människor och kommunikation. Utgångspunkten är 

att varje människa är en helt unik individ som inte kan ersättas. Därav är varje 

människas upplevelser av sjukdom och lidande unika för varje enskild individ. 

Människan lever bara en gång, men är samtidigt inte lik någon som tidigare levt eller 

kommer att leva i vår värld (Kirkevold, 2009). 

Lidande ses enligt Travelbee som ett fundamentalt mänsklig erfarenhet, och det är 

viktigt att sjuksköterskan ser till patientens lidande genom att bry sig om och förstå hur 

lidandet kan upplevas av patienten. Det är således viktigare att som sjuksköterska i 

första hand se till patientens upplevelser av sjukdom och lidande, än till sina egna 

erfarenheter eller objektiva diagnoser och bedömningar (Kirkevold, 2009). 

Travelbee beskriver att meningens ursprung kommer inifrån varje individ själv, inte 

utifrån situationen individen är i. Upplevelsen av mening härleds även till en känsla av 

att vara behövd av någon eller något vilket utgör känslan av att livet är värt att leva. 

Människor kan ibland behöva hjälp med att hitta en mening med livserfarenheter, och 

det är där omvårdnadens viktiga syfte spelar in. Genom att åstadkomma en 

mellanmänsklig relation uppnår omvårdnaden sitt syfte och en process mellan patienten 

och sjuksköterskan kan starta. Att patienten och sjuksköterskan ser och är lyhörda för 

varandras mänsklighet menar Travelbee är viktigt för den mellanmänskliga relationen. 

För att detta ska vara möjligt måste sjuksköterskan gå utanför sin förförståelse och vara 

lyhörd och intresserad för patienten som en enskild individ (Kirkevold 2009). 

Travelbee menar att kommunikation är en förutsättning för att lindra isolering och 

ensamhet hos patienten, men kan även stärka dessa känslor om brist på kommunikation 

råder. Sjuksköterskan kan utveckla kunskap, färdighet och förmåga till kommunikation 

med hjälp av känslighet, sinne för timing och kommunikationsteknik (Kirkevold, 2009). 
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3 Problemformulering 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (2017), ska hälso och sjukvården utföras så att kraven 

på en god vård tillgodoses. Vården ska hålla god kvalitet och uppfylla patientens 

trygghetsbehov samt utföras med respekt för patientens autonomi och se till att skapa en 

god kontakt mellan patienten och hälso och sjukvårdspersonalen. 

Patienter på akutmottagningen kan uppleva sig vara i en utsatt situation då då miljön 

kan upplevas som stressig. Arbetsflödet på akutmottagningen kan vara högt, och präglas 

av korta möten mellan vårdpersonalen och patienten. Det finns risk för att patienten 

påverkas negativt av sättet vårdpersonalen bemöter patienten på. I sjuksköterskans 

profession ingår det att sträva efter att skapa tillit och förtroende hos patienten. Med 

denna bakgrund anser författarna att det finns ett behov av att beskriva patienters 

upplevelser av hur de blir bemötta av vårdpersonalen på akutmottagningen.  

4 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bemötande från vårdpersonal på en 

akutmottagning.   

5 Metod 

Designen som använts i studien var en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie bygger på att genom ett systematiskt arbetssätt söka, granska och 

sammanställa den litteratur som finns inom det valda problemområdet (Kristensson, 

2014).  

Den systematiska litteraturstudien sammanfogar data av tidigare genomförd empirisk 

forskning. Resultatet av den insamlade datan i studien bygger på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar som valts ut och kritiskt granskats (Forsberg & Wengström, 2013). 

Denna metod ansågs vara mest lämplig i relation till syftet då olika upplevelser av 

bemötande kan jämföras och sammanställas. 

5.1 Sökningsförfarande 

Inledande pilotsökningar gjordes i Cinahl och Psycinfo under februari och mars 2017 

för att se så att tillräckligt med studier fanns för att svara till studiens syfte. Pilotsökning 

kan göras i det inledande sökningsskedet och är en fritextsökning utan begränsningar 

(Axelsson, 2012). Syftet med pilotsökningarna var också att skapa en bra sökstrategi 
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med relevanta sökord för litteraturstudien. Universitetets bibliotekarie gav även 

författarna tips på relevanta sökord. Kristensson (2014), menar att en bra sökstrategi 

krävs för att hitta relevanta artiklar som kan svara upp till studiens syfte.  

Exempel på sökord som användes i pilotsökningarna var fritextsökningar på orden 

Patient experience, Emergency department, patient attitude i olika sökkombinationer i 

databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed. Karlsson (2012), menar att fritextsökningar 

ger en bred grund för det fortsatta systematiska sökandet.  

Under perioden 4-6 april genomfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och Psycinfo. Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga publikationer 

främst inom vårdvetenskap. I Psycinfo återfinns publikationer främst inom psykologi 

och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). PubMed är en databas med bred täckning 

inom medicin och omvårdnad med i huvudsak vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

Huvudsökningarna i Cinahl, PubMed och Psycinfo redovisas i Bilaga 1. Då de 

inledande testsökningarna med fritextord genererade ett stort antal träffar, gjorde de 

resultatet ohanterbart. Författarna valde därför att använda sig av indexord som fanns i 

Cinahl headings, PubMeds Medical Subject headings (MeSH) och thesaurus i Psycinfo. 

Cinahl headings, MeSH och Thesaurus är databasernas egna ordlistor. Indexord ger en 

mer specifik sökning vilket underlättar litteratursökningen (Kristensson, 2014). 

Indexorden kombinerades med fritextord och med frassökningar. Frassökning är en 

sökteknik där sökorden skrivs med citationstecken och kan användas för att göra 

sökningar på ord som måste stå nära varandra, och därmed få en mer precis sökning 

(Karlsson, 2012).  

För att kombinera de valda sökorden användes de booleska sökoperatorerna AND samt 

OR. Booleska operatorerna AND och OR används när man vill kombinera eller söka på 

liknande sökord (Kristensson, 2014). 

Författarna avgränsade sedan genom peer-review i Cinahl och Psycinfo, vilket innebär 

att artikeln var granskad av en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). I PubMed saknas 

möjligheten att avgränsa med peer- review och därför användes Ulrichsweb för att 

manuellt kontrollera att artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Engelskt 
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språk valdes som avgränsning samt studier publicerade de senaste 7 åren. Författarna 

sorterade manuellt bort studier gjorda på personer under 18 år. 

5.2 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Studier gjorda i industriländer var inklusionskriterum, vilket kontrollerades manuellt. 

Med industriländer menas länder som har genomgått en industrialisering och har en 

utvecklad infrastruktur samt mindre skillnad mellan rikedom och fattigdom bland 

befolkningen. Exklusionskriterium var personer under 18 år. 

5.3 Urval 

Efter att ha kombinerat sökord och utformat en bra systematisk sökning började 

författarna tillsammans läsa titlar och abstrakt i sökresultaten. Om antalet träffar på de 

olika sökkombinationerna understeg 200 ansåg författarna efter samråd med 

universitetets bibliotekarie att sökresultatet var hanterbart att gå igenom. Författarna 

läste tillsammans igenom titlar och abstrakt. Om titeln ansågs relevant till 

litteraturstudiens syfte lästes abstraktet. Ansågs abstraktet relevant till studiens syfte 

lästes artikeln i fulltext enskilt av båda författarna. Totalt sparades 50 artiklar för att 

läsas i fulltext. Vissa artiklar som valdes ut att läsas i fulltext visade sig vara dubletter 

och återfanns i flera av databaserna. Dessa är markerade med parentes i söktabellen. 

Författarna gick sedan efter den enskilda läsningen tillsammans igenom vilka artiklar 

som ansågs tillräckligt relevanta för att kvalitetsgranskas. 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Totalt gick sjutton artiklar vidare till kvalitetsgranskning. Sju kvalitativa och tio 

kvantitativa.  

Kristensson (2014) menar att om en kvalitetsgranskning ska bli bra och strukturerad 

krävs en granskningsmall som utgår ifrån frågor där artiklarnas kvalitet granskas. Varje 

artikel granskades enskilt av författarna utifrån granskningsmallar av Carlsson och 

Eiman (2003). Författarna använde en granskningsmall för kvalitativa studier och en för 

kvantitativa studier. Resultatet av granskningen jämfördes och diskuterades tillsammans 

för att komma fram till vilka artiklar som skulle ingå i analysen. Detta granskningssätt 

stöds av Kristensson (2014) som menar att det är viktigt att författarna granskar 

studierna enskilt för att sedan jämföra och diskutera resultatet innan studierna tas till 

analys. Granskningsmallarna bifogas i bilaga 2. Varje fråga poängsattes mellan 0-3 och 

antalet poäng räknades sedan samman till en slutsumma som omvandlades till procent. 
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Artiklarna delades sedan in i klasserna låg, medel och hög beroende på antal procent. En 

fråga i mallarna handlade om patienter med lungcancer, vilket inte var relevant till 

studiens syfte varav den frågan uteslöts. Åtta artiklar exkluderades i 

kvalitetsgranskningen och nio artiklar valdes ut för analys där sedan ytterligare en 

artikel valdes bort. 

5.5 Analys 

Fyra kvalitativa och fem kvantitativa artiklar togs vidare till analys. I analysen föll en av 

de kvantitativa artiklarna bort, då resultatet var presenterat på ett sätt som författarna 

inte ansåg vara begripligt. Detta resulterade i att åtta artiklar slutligen analyserades och 

ingick i resultatet. Analysens genomförande inspirerades av Lundman och Graneheim 

Hällgrens (2012) beskrivning av innehållsanalys med induktiv ansats. Författarna ville 

beskriva variationer och hitta likheter och skillnader i analysen av texterna. Författarna 

började analysen med att först läsa igenom samtliga artiklar flera gånger enskilt för att 

skapa en djupare förståelse för innehållet. Alla artiklarna skrevs ut i pappersform i 

varsina exemplar och meningsenheter ur resultaten som ansågs svara på studiens syfte 

togs sedan ut enskilt av författarna med hjälp av understrykningspennor.  

Meningsenheter kunde bestå av fåtalet ord, en mening eller stycken i texten. 

Gemensamt för meningsenheterna var att det var meningsbärande delar i texten 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). Meningsenheterna jämfördes och 

diskuterades sedan tillsammans av författarna. Kristensson (2014), menar att om 

analysen av data utförs av flera författare ökar detta studiens tillförlitlighet genom att 

risken för att resultatet påverkats negativt av författarnas förförståelse.  

Artiklarna med kvantitativ metod hade till stora delar resultaten beskrivet i text, men där 

resultatet framställdes i en tabell översattes resultatet till skriven text för att kunna 

genomföra innehållsanalysen. Författarna behöll meningsenheterna på engelska, utom i 

de kvantitativa studier där meningsenheterna översattes från tabellform till skriven text, 

där skrevs direkt från tabellen till svenska. Utifrån meningsenheterna skapades 

kondenserade meningsenheter på svenska tillsammans av författarna.  

De kondenserade meningsenheterna var en kortsiktig sammanfattning av de 

ursprungliga meningsenheterna. Dessa översattes utan att dess ursprungliga innebörd 

påverkades (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). 
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Koder togs sedan fram utifrån de kondenserade meningsenheterna som etiketter. 

Koderna bildade sedan kategorier. Bildandet av kategorier utfördes genom att  

Och meningsenheterna koderna skrevs ner på papper och klipptes ut. Dessa parades 

sedan ihop tillsammans av författarna i olika grupper utifrån hur de passade tillsammans 

i relation till likheter och skillnader. Varje grupp utgjorde en kategori som namngavs. 

Enligt Lundman & Graneheim Hällgren (2012) kan koderna först delas in i 

underkategorier och sedan till kategorier, vilket diskuterades men valdes bort av 

författarna. Exempel på kategorisering i analysprocessen ges nedan.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Furthermore, patients 

complained about the 

lack of information. 

Not only being 

without information 

about the triage 

system but also 

without information 

about the overall 

waiting time under 

therir visit to the 

emergency department 

Patienter klagade på 

bristen på information 

om triagering och 

väntetiden.  

Brist på information Upplevelser av bristande 

kommunikation 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) menar att etiska överväganden bör tillämpas innan 

författaren gör en systematisk litteraturstudie. Gustafsson, Hermerén och Petersson 

(2005) skriver att resultatet i egna eller andras studier inte får manipuleras eller riktas 

för att få stöd för sin egen hypotes. Forskarna bör även sträva efter en neutral 

ståndpunkt och inte enbart belysa forskning som stödjer den egna hypotesen. Forskare 

får heller inte plagiera andras forskningsresultat. 

Författarna har i denna studie arbetat med ståndpunkten att följa dessa riktlinjer och hela 

tiden försöka hålla ett neutralt förhållningssätt. Inga data har manipulerats, förvrängts 

eller undanhållits. Målet var från början att de analyserade artiklarna skulle vara 

granskade och godkända av en etisk kommitté. Efter diskussion mellan författarna 

beslutades att artiklarna enbart behövde ha ett etiskt resonemang. Artiklarna som inte 

fått godkännande av etisk kommitté var godkända av sjukhusledningen där studierna 

genomfördes, eller presenterade tydligt sina etiska aspekter i studierna. 
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6 Resultat 

När analysen var genomförd bildades fyra kategorier, upplevelser av värdighet, 

upplevelser av mötet, upplevelser av bristande kommunikation och upplevelser av 

sårbarhet. 

6.1 Upplevelser av värdighet  

Resultatet visade på både postitiva och negativa upplevelser av värdighet. Om 

patienterna togs på allvar av vårdpersonalen skapade det en förutsättning för patienten 

att kunna känna sig sedd och hörd. Respekt var även en central del i bemötandet för att 

patienternas integritet skulle behandlas med värdighet.  

Patienterna upplevde att deras problem och missnöje togs på allvar av vårdpersonalen 

på akutmottagningen (Göransson & Von Rosen, 2010; Lambourn & Celenza, 2011). 

Däremot beskriver Forsgärde, From Attebring och Elmqvist (2016) motsatsen då 

patienterna upplevde att de inte togs på allvar av vårdpersonalen på akutmottagningen. 

Vidare framkom att patienternas mänsklighet och värdighet respekterades av 

vårdpersonalen under omvårdnadssituationer (Moss et al., 2014) samt att patienter 

behandlades mer som individer än nummer av vårdpersonalen (Messina et al., 2015). 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen bemötte dem respektfullt med hänsyn till deras 

integritet (Lambourn & Celenza, 2011; Göransson & Von Rosen, 2010;  Moss et al., 

2014). Det framkom även att vårdpersonal såg till varje patientens individuella behov av 

omvård (Lambourn & Celenza, 2011). 

6.2 Upplevelser av mötet 

Patienterna uppskattade att vårdpersonalen var vänliga och hjälpsamma, samt att de gav 

en god och tillitsfull omvårdnad. Intrycket av det första mötet var viktigt för att skapa 

förtroende mellan patienten och vårdpersonalen.  

Patienterna upplevde vårdpersonalen som vänliga, positiva och att bemötandet var bra 

(Möller, Fridlund och Göransson, 2010; Moss et al., 2014; Göransson & Von Rosen 

2010; Lambourn & Celenza, 2011; Messina et al., 2015). Omvårdnaden var god och 

vårdpersonalen på akutmottagningen var hjälpsam (Kipnis, Rhodes, Burchill & Datner, 

2013; Liu, Milne, Yun & Walsh, 2015; Möller et al., 2010). Däremot beskriver också 

Möller et al. (2010) att ett fåtal patienter  inte kände sig välkomna på akutmottagningen. 
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De upplevde ett kyligt mottagande och att sjuksköterskan under triageringen inte ville 

hjälpa dem eller ha dem där. 

Patienterna uppskattade att akutmottagningens vårdpersonal var lyhörd och visade 

förståelse, vilket skapade en trygg och vårdande relation mellan dem (Messina et al., 

2015; Lambourn & Celenza, 2011). Enligt Möller et al. (2010) visade resultatet att 

mötet mellan patienter och vårdpersonal i triagerummet ingav en öppen och tillitsfull 

känsla, vilket beskrevs som ovärderligt av patienterna. Kipnis et al. (2013) visade också 

på att 67% av patienterna i studien kände förtroende till vårdpersonalen. Däremot 

beskriver Liu et al. (2015) hur patienten kände att det ömsesidiga förtroendet mellan 

vårdpersonalen och patienten inte existerade.  

6.3 Upplevelser av bristande kommunikation 

Brist på kommunikation och information, samt upplevelse av långa väntetider var något 

som återkom i flera av studierna. Bristen på kommunikation kunde i sin tur skapa 

känslor av förvirring och frustration hos patienterna. 

Patienterna upplevde att väntetiden på akutmottagningen var lång och att det var brist på 

information och kommunikation från vårdpersonalen (Limbourn & Celenza, 2011; 

Möller et al., 2010; Liu et al., 2015; Forsgärde et al., 2016). Möller et al. (2010) 

beskriver att en av patienterna uttryckt; “ Sitting three hours without information is 

really difficult.”  Enligt Forsgärde et al. (2016) uppfylldes inte patienternas 

förväntningar på hur kommunikationen borde vara på akutmottagningen. I studien av 

Liu et al., (2015) beskrevs hur patienterna inte uppfattade vem som bar ansvaret för 

deras vård när de var på akutmottagningen. Detta kunde ge upphov till irritation hos 

patienterna.  

6.4 Upplevelser av sårbarhet  

Resultatet visade huvudsakligen på att patienterna kände sig förbisedda vårdpersonalen. 

Känslor av ensamhet och övergivenhet framkom också. Detta visade på sårbarhet hos 

patienterna då de kände sig utelämnade i en svår situation. 

Patienterna beskrev att de kände sig osynliga, då sjuksköterskan inte sökte någon 

ögonkontakt med dem (Forsgärde et al.,2016). Patienterna upplevde att vårdpersonalen 

koncentrerade sig på de medicinska frågorna, glömde att se till patienternas känslor och 

psykologiska behov (Möller et al., 2010). Limbourn & Celenza (2011) beskriver att 

patienter kände sig obekväma i mötet med läkaren. En gemensam nämnare i studierna 
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av Forsgärde et al. (2016) och Möller et al. (2010) var att patienterna kände rädsla för 

att bli lämnade ensamma och bortglömda av vårdpersonalen. 

7 Diskussion 

7.1.1 Metoddiskussion  

Studiens analys inspirerades av en innehållsanalys med induktiv ansats. Författarna 

syftade inte i första hand till att tolka resultatet, utan att beskriva patienters upplevelser 

samt jämföra likheter och skillnader i resultaten av studierna.  

Trovärdighet handlar om hur stor grad av sanning resultatet i studien redovisar, samt om 

författarna har varit medvetna om sin förförståelse och låtit den påverka 

analysprocessen (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). Författarna anser att de hela 

tiden har varit medvetna om sin förförståelse och reflekterat kring den i 

analysprocessen. Lundman och Graneheim Hällgren (2012), menar att genom reflektion 

och medvetenhet kring förförståelse skapas ett öppet tankesätt som tillåter att ny 

kunskap får träda fram. Författarna såg detta som en fördel då ny kunskap framkom som 

annars inte hade upptäckts. 

7.1.2 Sökningsprocessen 

Författarna lade ner mycket tid på att sökorden till den systematiska litteratursökningen 

skulle bli så relevanta för studiens syfte som möjligt. Då det inte finns något specifikt 

sökord för bemötande på engelska, fick synonymer till ordet bemötande användas för att 

ringa in begreppet. Utifrån de inledande pilotsökningarna skapades en sökstrategi med 

en kombination av fritextord och Mesh-termer. Axelsson (2012), menar att Mesh-termer 

är bra att använda sig av då de gör sökningen mer specifik. Det kan dock finnas risk för 

att missa den senaste forskningen i sökningar med Mesh-termer då den senaste 

forskningen inte har hunnit blivit kategoriserad ännu. Sökningsförfarandet bör därför 

komplementeras med fritextsökningar för att bli heltäckande. Detta kan ses som en 

styrka i studien. 

De inledande sökningarna i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo avgränsades till 

de senaste fem åren, men det gav inte tillräckligt med relevanta träffar. Efter diskussion 

beslutades att utöka till de senaste sju åren då vi ansåg att det gav ett hanterbart antal 

träffar samtidigt som det ansågs vara en rimlig tidsperiod för att ändå få med den 

senaste forskningen. Sökningarna avgränsades också till forskning skriven på engelska 

med hänsyn till författarnas språkkunskaper samt med peer-review i Cinahl och 

Psycinfo. I PubMed finns inte möjligheten att avgränsa med peer-review vilket ledde till 
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att artiklarna som hittades i PubMed kontrollerades i Ulrichsweb för att säkerställa att 

de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  

7.1.3 Urval  

Från början var tanken att studier genomförda i Europa skulle vara ett 

inklusionskriterium, men möjligheten att avgränsa på detta sätt fanns inte i PubMed och 

var begränsad i Psycinfo. I Cinahl återfanns ändå artiklar från övriga världen då försök 

gjordes för att söka med Europa som inklusionskriterium. Det visade sig också i 

sökningarna att tillräckligt med studier för syftet inte fanns enbart i Europa när 

författarna gjorde försök att sålla manuellt bland artiklarna som hittades. Efter 

diskussion valdes till slut industriländer som inklusionskriterium. Tanken var att få en 

global spridning samtidigt som utvecklade länder med en god infrastruktur ansågs 

kunna ha en liknande vårdkvalitet och vårdmöjligheter för patienterna, då det 

exempelvis inte var lika stora skillnader mellan rikedom och fattigdom i befolkningen. 

Författarnas förförståelse om industriländers vårdkvalitet och vårdmöjligheter kan ha 

påverkat resultatet i val av inklusionskriterium och möjlighet finns att resultatet skulle 

ha blivit annorlunda och andra upplevelser av bemötande kunde framkommit om ingen 

geografisk avgränsning hade gjorts. 

Författarna sållade manuellt bort studier gjorda på barn under 18 år, då föräldrarna ofta 

svarade för barnen i dessa studier. Anledningen till att detta valdes som 

exklusionskriterium manuellt berodde på att möjligheten att avgränsa till personer över 

18 år var begränsad i databaserna.  

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

I kvalitetsgranskningen lästes och granskades artiklarna både manuellt och diskuterades 

sedan tillsammans, vilket kan ses som en styrka då Forsberg och Wengström (2013) 

menar att triangulering hjälper forskarna att belysa fenomenen i en studie ur olika 

synvinklar.  

Två granskningsmallar, en för kvantitativa studier och en för kvalitativa från Carlsson 

och Eiman (2003) valdes ut gemensamt då de mallarna kändes mest logiska utifrån den 

kunskap författarna besatt. Granskningarna skedde sedan enskilt av författarna i syfte att 

inte påverkas av varandras åsikter om de utvalda studierna. När granskningen var 

genomförd jämfördes och diskuterades resultatet av den gemensamt. I diskussionen och 

bedömningen av artiklarna framkom att författarna hade bedömt merparten av studierna 
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med liknande antal poäng, vilket också ledde till att författarna i diskussionen snabbt 

var rörande överens om vilka artiklar som skulle ingå i analysen. Åtta artiklar 

exkluderades i kvalitetsgranskningen och nio valdes för analys. En av de nio artiklarna 

exkluderades sedan i början av analysprocessen därmed återstod slutligen åtta artiklar. 

Artiklarna som exkluderades i kvalitetsgranskningen svarade inte upp till syftet, hade 

brister i metod eller urval, eller brist på etiskt förhållningssätt. En av artiklarna som 

valdes ut för analysen stämde inte överrens med den valda åldersgränsen på personer 

över arton år då studiens deltagare var sjutton år och äldre. Detta diskuterades noggrant 

fram och tillbaka av författarna hur detta kunde påverka resultatet. Det beslutades till 

sist att ändå behålla artikeln i analysen då den i övrigt svarade mycket bra upp till syftet. 

Detta ansågs inte ha påverkat studiens resultat då det togs i beaktande att åldern på 

deltagarna i studien ändå låg nära åldersgränsen som författarna hade beslutat samt att 

alla patienter själva hade svarat i studien.  

7.1.5 Analys 

Analysmetoden var inspirerad av en innehållsanalys med induktiv ansats, då författarna 

ansåg att denna metod bäst speglade upplevelser, samt att intresse fanns för att jämföra 

likheter och skillnader mellan studierna. Nio artiklar hade valts ut för analys. I början av 

analysen föll en av de kvantitativa artiklarna bort, då den studien i resultatet hade 

tabeller som författarna inte kunde utläsa och begripa, och därmed kunde inte 

författarna stå upp för resultatet av denna studie. Därmed återstod slutsligen åtta artiklar 

som analyserades. Det är möjligt att en djupare kunskap kring kvantitativa metoder hade 

gjort att resultatet hade förståtts på ett annat sätt.  

Fördelningen mellan de slutliga utvalda studierna var fyra kvalitativa och fyra 

kvantitativa artiklar. Artiklarna hade olika studiedesign och denna fördelning skulle 

kunna ses som en styrka, då studiens syfte kan belysas genom olika synvinklar och 

därmed ge upphov till nya frågeställningar (Forsberg och Wengström 2013). 

Indelningen av koder och kategorier i analysen anser författarna var en relativt svår 

uppgift då många av koderna och kategorierna upplevdes gå in i varandra till en början. 

Efter diskussion och med tiden skapades kategorierna och resultatet klarnade. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) får fusk och plagiat inte förekomma inom 

forskning. Författarna anser att de har följt och förhållit sig till de etiska aspekter som 

finns för forskning. Inga resultat har medvetet undanhållits eller förvrängts. Några av 

artiklarna som inkluderades i resultatet var inte granskade och godkända av etisk 
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kommitté. Dessa artiklar granskades noggrant i analysen för att se så de ändå hade ett 

etiskt resonemang, vilket de hade. Dessa artiklar hade fått godkännande av 

sjukhusledningen där studierna genomfördes, eller presenterade tydligt sina etiska 

aspekter i studien. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av bemötande på en 

akutmottagning. Med hjälp av tidigare forskning visade resultatet varierande 

upplevelser av bemötande, både positiva och negativa.  

I resultatet framkom att flera patienter kände sig ensamma och övergivna på 

akutmottagningen Även Doohan och Saveman (2015) beskriver i sin studie hur 

patienter upplever tomhet och ensamhet då vårdpersonalen inte visade dom någon 

uppmärksamhet. Travelbee menar att patientens upplevelser av sjukdom och lidande 

måste prioriteras högt av vårdpersonalen istället för att prioritera det objektiva hos 

patienten (Kirkevold, 2009). Flera patienter upplevde också brist på ögonkontakt och att 

vårdpersonalen inte lade märke till dem under väntetiden. Detta fynd styrks av 

Olofsson, Carlström och Bäck-Pettersson (2012) där det framkom att patienter kände 

sig utelämnade och ignorerade då vårdpersonalens attityd påverkade deras upplevelser 

negativt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ögonen speglar människans 

känslor, upplevelser och reaktioner. När vårdpersonalen upplevs som stressade eller inte 

tar sig tid till att möta patientens blick kan patienten uppleva att kontakten mellan dem 

och vårdpersonalen bryts. Därmed kan patienten känna sig osedd av vårdpersonalen. 

Birkler (2007) beskriver att genom att mötas ansikte mot ansikte kan omtänksamhet och 

ansvar skapas för personen man möter och på så sätt kan hjälp erbjudas i svåra 

situationer. Genom ögonkontakt kan patienten förstås på ett djupare plan och en 

förtroendefull relation kan skapas och byggas vidare på.  Därav menar vi att det är 

viktigt att vårdpersonalen tar sig tid och visar intresse för patienten. Vi anser att genom 

ögonkontakt och ett vänligt ansikte kan vårdpersonalen visa att de finns och att de inte 

har glömt bort patienten. Detta kan möjligtvis få patienten att känna en trygghet och inte 

känna sig bortglömd under vistelsen på akutmottagningen.  

I analysen framkom att brist på kommunikation och information var en återkommande 

upplevelse i flertalet av studierna. Ofta var upplevelsen av kommunikation och 

informationsbristen relaterad till långa väntetider. Valongo Zani et al. (2014) beskriver 

att patienten ständigt behöver fråga vårdpersonal om information och upplever sin 
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tillvaron som oviss. Paavilainen, Salminen- Toumaala, Kurikka och Paussu (2009) 

ansåg patienterna att de hade fått tillräckligt med information angående de beräknade 

väntetiderna. Burley (2011) beskriver att avbrott i vårdpersonalens arbete på 

akutmottagningen är en av de största faktorerna till brister i kommunikation och 

information mellan vårdpersonalen och patienterna. Exempel på avbrott i arbetet kan 

vara akuta sjukdomsfall, telefon eller rådgivning. Avbrotten leder till överbelastning i 

informationshanteringen hos vårdpersonalen vilket påverkar deras förmåga att vara 

öppen och lyhörd för patienternas behov.  

Travelbee styrker genom sin omvårdnadsteori vikten av kommunikation i relationen 

mellan patienten och vårdpersonalen. Kommunikation är en viktig grund för att minska 

patienters känslor av ensamhet. Om avsaknad av kommunikation råder finns risk för att 

dessa känslor förstärks hos patienten. Genom att vårdpersonalen tränar och gör sig 

skicklig på kommunikationsteknik och har ett känsligt öppet sinne, kan risken för 

kommunikationsbrist elimineras (Kirkevold, 2009). Våra åsikter instämmer med 

Travelbees, och vi anser att kommunikation i relationen mellan patienten och 

vårdpersonalen måste vara en av grundstenarna för hela vårdrelationen. God 

kommunikation skapar en trygghet för patienterna i den utsatta situation de hamnat i när 

de besöker akutmottagningen. Genom att vårdpersonalen arbetar för att förbättra 

kommunikation mellan patienter och vårdpersonal tror vi att många anmälningar till 

patientnämnderna i Sverige skulle kunna undvikas. Vi tror också att genom att se över 

den stressiga arbetsmiljön på akutmottagningen och personalens arbetsuppgifter kan det 

bidra till en mer personcentrerad vård och därigenom ett bättre bemötande. 

Vårt resultat visade att flera patienter kände att vårdpersonalen var lyhörda och 

respektfulla samt öppna och visade förståelse. Detta kan kopplas till Olofsson et al.  

(2012) som beskriver att när sjuksköterskan intog en lyssnande position upplevde 

patienten att hen blev respekterad. Detta styrks även av Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2011) som beskriver att  patienten upplevde vårdpersonalen på 

akutmottagningen som positiv och hjälpsam. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att ett öppet och följsamt möte kan uppstå genom att lyssna och visa förståelse. Vidare 

beskrivs att vårdpersonalen kan få en djupare förståelse och inblick i hur patienten 

upplever sin livssituation genom uppmärksamhet samt att patientens autonomi ska 

respekteras.  
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Vi anser att lyhördhet och respekt är ett viktigt redskap för att skapa en personcentrerad 

vård. Genom det kan patienten känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Det första mötet 

mellan patient och vårdpersonalen är viktigt för hur patientens hela bild av besöket på 

akutmottagningen kommer uppfattas. Därför anser vi att det är viktigt att 

vårdpersonalen redan från första stund visar intresse för patienten och dennes berättelse 

för att kunna förstå och ge den bästa omvårdnaden till patienten. 

Studiens resultat anser vi vara överförbart till en annan kontext där mötena mellan 

vårdpersonal och patient karaktäriseras av korta möten och stressig arbetsmiljö. Ett 

exempel på detta är primärvården, där Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg 

(2016) beskriver att ett gott bemötande och personcentrerad vård var viktigt för 

patienternas välmående och för att de skulle känna sig sedda och hörda. När patienterna 

kände sig respekterade av vårdpersonalen kände de sig nöjda med mötet. Att bli bemötta 

med nonchalans och ignorans gav patienterna ett sämre självförtroende och en sämre 

vårdupplevelse. Patienterna upplevde ett sämre bemötande när vårdpersonalen var 

stressade och bara såg till de mest nödvändiga behandlingsåtgärderna. 

 

8 Slutsats 

Huvudfynden i studien var upplevelsen av brist på kommunikation och information 

samt upplevelsen och betydelsen av det första mötet mellan vårdpersonalen och 

patienten. Brist på kommunikation och information ligger till grund för en stor del av 

missnöjet kring bemötandet. Det är viktigt att vårdpersonalen redan vid det första mötet 

med patienten behandlar hen med respekt, integritet och värdighet för att skapa en 

relation som präglas av tillit och förtroende.  

9 Kliniska implikationer  

Författarna tror att den stressade miljön och korta möten på akutmottagningen kan vara 

en bidragande faktor till att patientens förväntningar på ett gott bemötande uteblir. 

Genom att vårdpersonalen tar sig tid för patienten kan brist på kommunikation och 

information utebli, och patienten kan lättare känna sig förstådd och lyssnad till. En 

förändrad arbetsmiljö med mindre störningsmoment och mer personal för en minskad 

arbetsbelastning på akutmottagningarna samt en mer personcentrerad vård från 
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vårdpersonalen skulle kunna bidra till upplevelsen av bättre bemötande på 

akutmottagningen hos patienterna. 

10 Framtida forskning 

Det finns relativt få färska studier gjorda på hur patienter upplever bemötandet på 

akutmottagningar. Då patienters upplevelser är centrala, samt att ämnet är högst aktuellt 

behövs vidare forskning på området. Främst kvalitativ forskning anser författarna hade 

varit intressant att få ta del av i framtiden. I de kvantitativa studier som hittades 

speglades oftast förekomsten av missnöje, därför anser vi att kvalitativ forskning som 

belyser de subjektiva upplevelserna behövs. 
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