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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Korta vårdmöten inom akutsjukvården påverkas av många olika aspekter 

exempelvis sjuksköterskors syn på patienter, tid, arbetsbelastning, patienters berättelser och 

kroppsspråk i vårdmötet och familjen som hinder och resurs i vårdmötet. Något som är 

viktigt i vårdmöten är att etablera en relation med patienter. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelser av det korta vårdmötet inom akutsjukvården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie enligt Evans med en deskriptiv syntes. Resultat: Resultatet som framkom av 

patienters upplevelser delades in i tre teman: Betydelsen av att skapa ett förtroende, att 

känna sig bortglömd och upplevelsen av osäkerhet. Utifrån temana formulerades sju 

subteman: Att lita på personalens kompetens, att uppleva en trygghet genom bemötande, 

behov av uppmärksamhet, att vara ett objekt, att uppleva sig ensam och frustrerad, behov 

av kommunikation och att vara informerad. Patienter upplevde brist på uppmärksamhet 

från sjuksköterskor, men möten upplevdes positivt när dem fick vara i centrum. Slutsats: 

Patienter hade delade meningar av vårdmöten med sjuksköterskor som både var positiva och 

negativa. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor möter patienter utifrån ett empatiskt 

förhållningssätt för att sträva efter en personcentrerad vård. Denna syn kan förenkla 

vårdmöten där mening kan skapas och kan ge sjuksköterskor möjligheten att sträva efter en 

förbättrad vårdkvalitet. 

 

Nyckelord: akutsjukvården, deskriptiv syntes, patienters upplevelser, vårdmöte  

  

  



ABSTRACT 

Background: Short encounters in emergency healthcare are affected by many different 

aspects. Those aspects are the nurses views of the patients’, time, workload, patients life-

stories and body language during encounter, family being both obstacle and resource during 

encounter. Something that is important during short encounter is establishing a relationship 

with patients. Aim: To describe patients’ experiences of the short encounter in emergency 

healthcare. Method: Systematic literature review with a descriptive synthesis according to 

Evans (2002). Results: Results of patients experiences were divided into three themes: The 

meaning of establishing trust, Feeling forgotten, and Feeling of insecurity. Based on those 

themes seven subthemes were formulated: To trust staffs competence, experience of security 

through treatment, Need of attention, Being an object, Being lonely and frustrated, The 

need for communication and Being informed. Patients experienced lack of attention from 

nurses, but the encounter was perceived positively when they could be in the center. 

Conclusion: Patients’ had divided opinions about encounters with nurses. Both positive 

and negative. It is important that nurses meet the patients with an empathetic approach in 

the pursuit of person-centered care which would simplify the encounter and give the 

encounter a meaning. It would also create an opportunity to improve quality of care. 

 

Keywords: emergency healthcare, descriptive synthesis, patients’ experiences, encounter 
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 1 

 

1 INLEDNING  

Under studietiden som sjuksköterskestuderande framkom ett värdefullt begrepp nämligen 

personcentrerad vård, vilket är ett begrepp som används mycket i vårdvetenskaplig litteratur 

och något sjuksköterskor bör ha i fokus när vården ska utformas för patienter. 

Sjuksköterskor bör sträva efter att ha patienter i fokus för att vården ska bli personcentrerad 

där patienter som helhet synliggörs och ses som individer. Under verksamhetsförlagda 

utbildningen eftersträvades en helhetssyn på patienterna som enskilda individer och även vid 

det korta mötet, skapades en uppfattning av patienterna. Upplevelsen av mötet med patienter 

var unikt där en fråga väcktes om hur patienter upplever det korta mötet. Intresset fortsatte 

att växa och ledde till att examensarbetet kommer fokusera på akutsjukvården där möten 

ofta blir korta och intensiva. Inom akutsjukvården behövs kunskap om hur ett möte med 

patienter utifrån en helhetssyn kan ge patienter tillfredsställelse och tillit till både 

sjuksköterskor samt akutsjukvården. Men även kunskapen kring patienters behov i 

akutsjukvården är av stort värde för att möta patienter som enskilda individer. Det togs 

därför ett beslut att skriva om personcentrerad vård vid korta vårdmöten då det finns en 

efterfrågan från forskargrupp MDH/HVV: Comcare att utöka kunskapen om 

personcentrerad vård vid korta vårdmöten. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en kort redogörelse för centrala begrepp som kommer 

att användas i examensarbetet. Vidare beskrivs styrdokument och lagar och sedan en 

presentation av tidigare forskning samt en beskrivning av det teoretiska perspektivet. 

Slutligen beskrivs en problemformulering. 

  

2.1 Definitioner 

Nedan belyses och definieras relevanta begrepp för examensarbetet. Begreppen som tas upp 

är vårdmöte och korta vårdmöten i akutsjukvården samt personcentrerad vård.  
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2.1.1 Vårdmöte 

När sjuksköterskor möter patienter för första gången vet de inte vilka förväntningar de har på 

vården, eller hur patienter lever i sitt privatliv, men de har kunskap om varför de sökt vård. 

Det kan handla om akuta situationer där åtgärder behöver sättas in snabbt. Sjuksköterskor 

har som uppgift i möten att använda sig av sina erfarenheter och praktiska och teoretiska 

kunskaper för att vårda patienter (Berg, 2014). 

 

Eldh (2014) beskriver att möten mellan sjuksköterskor och patienter uppstår då 

sjuksköterskor innehar kompetens och patienter har ett vårdbehov. Det medför även att 

möten inte är jämlikt på grund av att sjuksköterskor har en bredare kompetens än vad 

patienter har. Båda parterna har samma mål vilket är att patienter ska uppleva hälsa. 

Vårdmöten ska enligt Baggens och Sandén (2014) leda till att patienter kan uppleva 

välbefinnande och hälsa vilket innebär att sjuksköterskor ska sätta patienter i centrum som 

är en förutsättning för en god omvårdnad och en personcentrerad vård. Baggen och Sanden 

(2014) skriver dessutom att etablering av relation och förtroende tar tid. Kommunikation är 

en huvudaktivitet då sjuksköterskor kan genom samtal lära känna patienter vilket är 

nödvändigt för att utföra en god omvårdnad. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) bör 

sjuksköterskor i möten med patienter ha en förmåga att skapa en förtroendefull relation med 

patienter vilket är utgångspunkten för att uppnå en god omvårdnad. Således att planera 

omvårdnaden i samråd med patienter för att dem ska kunna bevara sin integritet och värdig, 

är en förutsättning för en personcentrerad vård. Vidare belyser Snellman (2014) att 

vårdmöten bör grundas på ett professionellt förhållningssätt det vill säga att kunskap och etik 

beaktas. I möten med patienter bör sjuksköterskor ha personliga egenskaper och en empatisk 

förmåga men bör också ha en skicklighet att uttrycka mod och en ömsinthet som kan 

användas i möten med patienter för att uppnå en ömsesidig relation. Sjuksköterskor ska även 

kunna bevara det unika hos patienter, vilket innebär att patienters vilja, önskningar såväl 

som värderingar beaktas i möten. Att bevara det unika hos patienter i vårdmöten är därför en 

förutsättning för en personcentrerad vård. Det ställer stora krav på sjuksköterskor att 

reflektera över den personliga utvecklingen kring sina handlingar i möten med patienter för 

att kunna utgå från patienters förutsättningar. 

2.1.2 Korta vårdmöten inom akutsjukvården  

Akutsjukvården behandlar och vårdar patienter som drabbas av en skada samt akut sjukdom 

som kan vara livshotande, vilket innebär medicinska kontroller, diagnos samt behandling 

som utförs för att åtgärda tillståndet snabbt (Almerud Österberg, 2014). Akutmottagningar 

innehar en bred kompetens för att kunna ta hand om skadorna samt att akutmottagningen är 

tillgänglig, för att försäkra att patienter får den hjälp som behövs just när patienterna 

behöver det (Stenlund, 2015). Det höga patientflödet gör att möten ofta blir korta och 

intensiva för både patienter och sjuksköterskor (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Att 

möten oftast blir korta och intensiva beror även på att möten är inriktat på patienters 

symtom istället för omvårdnaden vilket innebär att fokus ligger på skadan eller 

sjukdomssymtomen patienter söker för (Nyström, 2003). 
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Exempel på korta vårdmöten på akutmottagningar är möten som sker i samband med 

triagering. Triage är en sorteringsprocess av patienter vid akuta situationer. Processen görs 

på individnivå, oftast av sjuksköterskor. Triage utförs på olycksplatsen där flera är skadade, 

på en akutmottagning, vårdcentraler men även sjukvårdsrådgivning utför triage. Under 

triage processen ska sjuksköterskor på ett snabbt och säkert sätt bedöma, vilken typ av vård 

patienter behöver samt bedöma vilken prioriteringsgrad och vårdnivå patienterna behöver 

(Werntoft, 2014). Efter alla vitala parametrar samt sjukdomshistoria är tagna kan patienter 

som anses vara akuta mötas med läkaren medan de mindre akuta får vänta. Läkarna gör 

ytterligare en bedömning av skada eller sjukdomen (Stenlund, 2015). 

 

När patienter kommer till akutsjukvården för en åkomma har sjuksköterskor som ansvar att 

möta patienters behov oavsett vilken prioriteringsnivå patienter befinner sig på. När 

sjukdomen blir akut befinner sig patienter i en utsatt position där de blir påmind om att 

kroppen är sårbar. Sårbarheten väcker existentiella frågor hos patienter vilket gör 

omhändertagandet extra känsligt i vårdmöten. Att överlämna sig till vårdpersonalens händer 

gör att patienter förlorar kontrollen och kan känna en osäkerhet men även en trygghet då 

patienter får vård och behandling (Almerud Österberg, 2014). Dagens sjukvård består av 

många påfrestande möten ofta inom den vård där patienter är svårt sjuka exempelvis hos en 

palliativt sjuk äldre individ. Det krävs i möten med den äldre att vårdaren har en vilja och ett 

intresse till att etablera en relation med patienter. Oftast utgår patienter och vårdaren utifrån 

olika perspektiv vilket kan medföra ett sämre bemötande i vårdmöten där den äldre 

individen skulle vilja dela sin berättelse med vårdaren har ett sakligt perspektiv. Många 

förklaringar till ett sämre bemötande i äldreomsorg handlar om stress, brist på tid och 

underbemanning vilket gör att omvårdnaden inte blir personcentrerad (Snellman, 2014). 

Baggens och Sandén (2014) framhäver dessutom att i möten med andra patientgrupper som 

exempelvis dementa är kommunikation en väsentlig del av möten. Vidare belyser Almerud 

Österberg (2014) att inom akutsjukvården förekommer högteknologisk utrustning 

exempelvis mätvärden och apparater som kan förtydliga hur patienter mår genom att fokus 

ligger på den fysiska kroppen. Ibland kan det förekomma ett större fokus på den 

högteknologiska utrustningen än patienters subjektiva upplevelser, vilket gör att patienters 

upplevelser ignoreras. Om tekniken tas överhand minskar möjligheten att erbjuda en 

personcentrerad vård där sjuksköterskor ser patienters kropp och och inte patienter som 

unika och autonoma individer. Det krävs av sjuksköterskor att möta alla patienters behov och 

framförallt i miljöer med medicinsk teknik, erbjuda patienter sin tid till att lyssna och inte 

ständigt vara i rörelse. Det krävs skicklighet för att kunna balansera patienters delaktighet 

och självbestämmande i relation till akuta situationer där patienters förmåga till beslut blir 

begränsad. Det är sjuksköterskor som bär på det professionella ansvaret att bestämma när 

fokus ska ligga på objektiva ting eller individen som helhet. Medicinsk vård, teknik och 

omvårdnad måste kunna samordnas på ett uttalat sätt inom vården för att inte patienters 

subjektiva upplevelser, beröring, mänsklig närhet och empati ersätts av medicinsk teknik 

(Almerud Österberg, 2014). 
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2.1.3 Personcentrerad vård  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a) innebär personcentrerad vård att framhäva hela 

individen där sjuksköterskor bör tillgodose patienters existentiella, psykiska, sociala, andliga 

och fysiska behov. Personcentrerad vård innebär även att sjuksköterskor ska arbeta utifrån 

individens tolkning och upplevelse av sjukdom och ohälsa men även att arbeta för att främja 

hälsa utefter vad hälsa betyder för individen. Utifrån Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

förtydligas personcentrerad vård genom att sjuksköterskor bör bibehålla patienters integritet 

och värdighet genom att samspela med patienter. Liknande betonar Eldh (2014) att 

personcentrerad vård är starkt kopplat till patienters autonomi och delaktighet där patienter 

samt deras behov bör respekteras och utgöra basen för vårdplanen. 

2.2 Styrdokument och lagar 

Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) syfte är att främja en hög patientsäkerhet inom 

hälso- och sjukvården. Denna lag ska skydda mot vårdskada hos patienter som varit i kontakt 

med hälso- och sjukvården. Vårdskada innebär en skada som uppkommit i kontakt med 

hälso- och sjukvården där patienter fått en fysisk eller psykisk skada. Patientlagen (SFS 

2014:821) syftar till att klargöra och göra patienters ställning i hälso- och sjukvården starkare 

och främja patienters delaktighet, självbestämmande och integritet. Vården ska ges i enlighet 

med respekt för individers lika värde och värdighet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS 2017:30) ska vården bedrivas på lika villkor vilket är en förutsättning för en god hälsa. 

Hälso- och sjukvården arbetar för att förhindra ohälsa i befolkningen. Kraven på en god vård 

berör flera aspekter exempelvis hygien, tillgänglighet, tillgodoseendet av patienters behov 

såsom trygghet och säkerhet, respekt för patienters självbestämmande och integritet och 

goda kontakter mellan patienter och vårdpersonal. 

 

Vidare betonar Svensk sjuksköterskeförening (2014) den etiska koden för sjuksköterskor som 

belyser sjuksköterskors etiska handlande. Koden handlar om att sjuksköterskor ska inneha 

egenskaper såsom medkänsla, respektfullhet, trovärdighet, lyhördhet och integritet. 

Vårdarbetet ska även främja en miljö där patienter med olika kulturella bakgrunder, 

mänskliga rättigheter och värderingar respekteras. Men även att vården sker i enlighet med 

patienters värdighet, rättigheter och säkerhet. Sjuksköterskor bör ha en öppen 

kommunikation och delta i en vårdkultur som gynnar ett etiskt förhållningssätt där 

sjuksköterskor aktivt arbetar med att utveckla och bevara omvårdnadens värdegrund. 

Sjuksköterskor ska även kunna skydda enskilda personer eller familjer om deras hälsa är 

hotad av enskilda kollegor men även stödja medarbetare i att öka en etisk medvetenhet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016b) belyser en värdegrund för omvårdnad. Värdegrunden 

innebär att sjuksköterskor ska vara uppmärksam och öppen i möten för patienters utsatthet 

då patienter är beroende av vård. I vårdsituationen krävs det av sjuksköterskor att respektera 

patienters integritet, självbestämmande och värdighet för att patienter ska få en chans att 

uppleva mening, tillit och hopp oavsett ohälsa.  
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2.3 Tidigare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Tidigare forskning behandlar sjuksköterskors relation med patienter, arbetsbelastning och 

tid samt patienters berättelse och kroppsspråk i vårdmöten.  

2.3.1 Relationen med patienter 

Bolster och Manias (2010) menar att sjuksköterskor behöver lära känna patienter, som en 

förutsättning för att kunna etablera en relation och ge en personcentrerad vård. Relationen är 

även avgörande när det gäller att förstå patienters behov, förväntningar och önskemål. 

Vidare menar Bolster och Manias (2010) att när sjuksköterskor känt patienter några dagar, 

och då kunnat etablera en starkare relation med dem, så ökar tilliten till sjuksköterskor. Men 

även att patienter får delta i sin vård betonar sjuksköterskor vara viktigt. Det betyder genom 

att utbilda patienter kan de göra egna beslut kring sin vård. Fortsättningsvis menar Fry et al. 

(2013) att vid vårdande möten med patienter brukar sjuksköterskor engagera sig i 

vårdsituationer och känna medlidande och tillämpa ett positivt kroppsspråk gentemot 

patienter. Sjuksköterskor använder sig då av ögonkontakt, empati, humor, småprat och 

beröring och har även en lugnande effekt på patienter både i mer påfrestande och stressiga 

situationer (Fry et al., 2013). Vidare har några sjuksköterskor ett behov att etablera en 

relation som upplevs vara en väsentlig del av triagering. Sjuksköterskor upplever även att 

beslutstagandet påverkas om relationen inte kan etableras med patienter. Sjuksköterskors 

beslut för att kunna vårda patienter på ett korrekt vis påverkas därför negativt om inte 

patienter lämnar fullständiga uppgifter om sitt tillstånd (Sanders & Minick, 2014). 

Sjuksköterskor har även en tendens att i möten med patienter inte utgå från patienters 

livsvärld utan fokuserar på upplysningar som patienter är tvungna att få information om. 

Upplysningarna kan handla om information innan operation där sjuksköterskor inte 

överväger vilka egenskaper såsom personlighet, socialt liv och relationer samt upplevelsen av 

sin sjukdom patienter har. Även vad patienter har för kunskap innan operation, när 

sjuksköterskor har en genomgång med patienter, anses inte vara viktigt. Sjuksköterskors 

intresse för sina patienter är därför begränsat i vårdmöten. Å andra sidan försöker 

sjuksköterskor även att sätta sig in i patienters sätt att leva genom att försöka att få en klarhet 

i om patienter kan klara sig i hemmet efter utskrivningen. Sjuksköterskor visar då en 

lyhördhet i vårdmöten. Sjuksköterskor ser även patienter som ett objekt vid överrapportering 

till andra sjuksköterskor och patienters privatliv ignoreras i stort sätt då privatlivet inte är 

relevant i möten. Ofta framkommer det i studien att viljan att etablera en relation saknas, 

utan fokus ligger på patienter som objekt där läkemedel ses som en lösning på patienters alla 

problem (Højskov & Glasdam, 2014).  

 

Vidare betonar sjuksköterskor vikten med att patienters rättigheter beaktas och betydelsen 

av att låta patienter få kommunicera med sjuksköterskor. Sjuksköterskor beskriver att 

patienters familjer hindrar kommunikationsmöjligheter genom att familjen blandar sig i 

patienters omvårdnad vilket gör att sjuksköterskor har svårt att lära känna patienterna. 

Familjer är i vägen och låter inte patienter föra sin egen talan vilket gör att patienter inte kan 

förmedla till sjuksköterskor hur de mår. Familjer anses däremot vara en resurs som kan ge 

information till sjuksköterskor om patienter sviktar kognitivt men även om andra 
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kommunikationssvårigheter uppstår. Familjen som resurs anses vara en viktig del för att 

möta patienters behov (Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury, 2014). 

2.3.2 Arbetsbelastning och tid 

Brist på tid är något Bolster och Manias (2010) beskriver som en begränsning för 

interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter, vilket gör det svårt att etablera en 

relation. När sjuksköterskor och patienter samtalar står oftast sjuksköterskor vid sängkanten 

på grund av tidsbristen där även en bristande ögonkontakt föreligger. Det framgår även i en 

studie av Fry et al. (2013) att empatisk interaktion i möten med patienter oftast blir svårt för 

sjuksköterskor på grund av ständiga avbrott, hög arbetsbelastning, och en social kompetens 

som inte är fullt utvecklad (Fry et al., 2013). Dessutom blir korta möten med patienter ofta 

standardiserade vilket innebär att alla bemöts på samma sätt. Mötena blir också mekaniska, 

där det interpersonella möten med patienter och deras närstående reduceras till ett möte där 

gott arbetsflöde är viktigare än själva möten. Situationen leder till att de vårdaktiviteter som 

genomförs på akutmottagningen utförs på ett rutinmässigt sätt istället för ett omtänksamt 

och vårdande sätt. Dessa aktiviteter och undersökningar anpassas efter den åkomma 

patienter söker vård för. Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson (2012) framhäver att 

tidsbegränsade möten gör det svårt för sjuksköterskor att kunna erbjuda individualiserad 

vård. Därför upplever sjuksköterskor svårigheter att möta patienters individuella behov 

eftersom möten är så tidsbegränsade samt att sjuksköterskor har det medicinska ansvaret att 

administrera läkemedel och dokumentera själva möten.  

 

För att kunna säkerställa att patienter får den vård som behövs visar en studie av Grover, 

Porter och Morphet (2017) att teamwork mellan sjuksköterskor och övrig personal på 

akutmottagningen är betydelsefull. Sjuksköterskor upplever att fungerande rutiner på 

arbetsplatsen bidrar till bättre besluttagande samt att patienters behov kan åtgärdas 

snabbare. När arbetsbelastningen blir för hög påverkas kommunikationen på 

akutmottagningen. Teamwork upplevs då negativt samt så påverkas besluttagandet även på 

ett negativt sätt. Hög arbetsbelastning orsakar frustration hos sjuksköterskor då det 

administrativa arbetet blir försenat samt att sjuksköterskor har svårigheter med att hantera 

stora kvantiteter av patienter (Grover et al., 2017). Sjuksköterskor upplever även en hög 

arbetsbelastning och stora kvantiteter av patienter, vilket hindrar möjligheter att erbjuda god 

och säker patientvård. Arbetsbelastningen leder till att sjuksköterskor blir överväldigade 

samt upplever att cheferna inte förstår orsakerna. Chefernas fokus riktas mot kraven 

akutmottagningen har att uppnå. Kraven som sjuksköterskor är tvungna att uppfylla upplevs 

som orimliga och påverkar sjuksköterskors relation till patienter. Situationen leder till att 

sjuksköterskor upplever att patientsäkerheten hotas. Vidare beskriver även sjuksköterskor att 

de undviker konflikter genom att ignorera problem som uppstår (Johansen, 2014). 

2.3.3 Patienters berättelse och kroppsspråk i vårdmöten 

Edwards och Sines (2007) belyser sjuksköterskors agerande vid möten med patienter samt 

triagering. Författarna beskriver att vid det akuta omhändertagandet förnekar sjuksköterskor 

möjligheten att lära känna patienter och fokuserar istället på patienters allmäntillstånd och 
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deras berättelse om sitt problem. Genom att fokusera på patienters allmäntillstånd och 

berättelser kan sjuksköterskor få en större förståelse för patienters problem, utifrån 

patienters livsvärld. Vid triageringen observerar sjuksköterskor patienters allmänna 

utseende, hållning, uppträdande, rörelsefrihet och ansiktsuttryck för att bedöma i vilken 

utsträckning de är smärtfria och lugna eller i behov av hjälp. Sjuksköterskor för även med sig 

erfarenhet kring hur patienter presenterar sitt problem och hur sjuksköterskor kan värdera 

berättelsen i möten med patienter. Även Edwards (2007) benämner att sjuksköterskor börjar 

med patientbedömning innan själva triagebedömningen. Sjuksköterskor fokuserar på 

patienters hållning samt om de har uppenbara problem som kan ses med blotta ögat, för att 

forma en uppfattning om patienter och vilken sorts vård dem är i behov av. Sjuksköterskor 

betonar även vikten av att inte bara lyssna på patienters berättelser utan verkligen se dem 

framför sig. Denna bedömning ses som ytterligare ett verktyg vid triagering då sjuksköterskor 

kan ställa mer relevanta frågor vilket underlättar besluttagandet (Edwards, 2007). Patienters 

kroppsspråk är även en betydande del av besluttagandet då sjuksköterskor måste kunna 

förstå och se vad patienter förmedlar med sin kropp och inte nödvändigtvis med ord. I denna 

situation är det viktigt att sjuksköterskor kan “läsa mellan raderna” i patienters berättelser. I 

studien framgår tydligt att sjuksköterskor som kan knyta an till patienter kan samla mer 

information om patienters faktiska tillstånd (Sanders & Minick, 2014). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori är relevant för examensarbetet då teorin belyser 

relationen och möten mellan sjuksköterskor och patienter. Travelbee (1971) betonar vikten av 

att sjuksköterskor bör se patienter som individer och inte enbart som patienter. 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är viktigt för att kunna skapa en bra 

relation och för att uppnå en personcentrerad vård. Genom att etablera en relation med 

patienter kan sjuksköterskor hjälpa patienter bära, hantera och finna mening i sitt tillstånd 

vilket även är sjuksköterskors professionella ansvarsområde. Även om fokus för 

examensarbetet är den mellanmänskliga processen i möten mellan sjuksköterskor och 

patienter valdes det att redogöra för innebörden av Travelbees (1971) omvårdnadsteori.  

  

Travelbees (1971) teori utgår från att mötet mellan patienter och sjuksköterskor är en process 

som består av fem faser, denna process kallas för en mellanmänsklig process. De fem faserna 

är: mötet, anknytning, empati, sympati och samförstånd. Mötet börjar med att 

sjuksköterskor och patienter observerar och bedömer varandra, varefter anknytningsfasen 

börjar där sjuksköterskor skapar sig en uppfattning om patienter. I anknytningsfasen kan 

sjuksköterskor urskilja vad som är unikt hos patienter. Här finns möjlighet att sjuksköterskor 

och patienter knyter an till varandra, men om anknytningen inte lyckas avslutas processen 

och både patienter och sjuksköterskor ser varandra i sina respektive roller. När tredje fasen 

inleds, empati fasen, ska sjuksköterskor ha förståelse för känslor och tankar hos patienter. 

Det krävs inte av sjuksköterskor att tänka eller känna som den andra personen utan att förstå 

var den andre befinner sig känslomässigt och psykologiskt. Enligt Travelbee (1971) behöver 

sjuksköterskor inte tycka om den andre för att uppnå empati. Nästa fas är sympati fasen, där 

uppstår en önskan hos sjuksköterskor att åtgärda det som ger den andre obehag. 
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Sjuksköterskors sympati för patienter visar att patienter betyder något och att sjuksköterskor 

har en önskan att hjälpa dem. Men bara att vilja hjälpa är inte tillräckligt, sjuksköterskor 

måste ha färdigheter och kunskap om hur de ska hjälpa patienter. Sista fasen, samförstånd 

fasen, kan uppnås efter alla föregående faser. Fasen kännetecknas av relationer mellan 

individer av varierande bredd och nivå. Travelbee (1971) betonar att känslorna inte behöver 

upplevas men båda parterna kan ändå uppnå samförstånd. 

2.5 Problemformulering 

I akutsjukvården bör en personcentrerad vård främjas då sjuksköterskor bör ge patienter en 

möjlighet till god vård där patienter som individer lyfts fram. Utifrån tidigare forskning är 

förutsättningen för en god vård höga krav på arbetsplatsens struktur, effektivitet, 

sjuksköterskors egna värderingar, arbetsklimat och arbetsflöde. Problematiken som ligger i 

korta vårdmöten med patienter berör flera aspekter, exempelvis synen på patienter som 

enskilda individer då fokus oftast ligger på det medicinska, där patienters privatliv ignoreras 

och att patienter blir behandlad som ett objekt. Men även ett arbetsflöde som är viktigare än 

själva mötet och möten som oftast blir standardiserade och tidsbegränsade gör det svårt för 

sjuksköterskor att se patienter som individer i mötet. Samtliga aspekter berör 

sjuksköterskors agerande i mötet med patienter vilket också påverkar förutsättningen för en 

personcentrerad vård. Dessa förutsättningar inom akutsjukvården kan även påverka 

patienters upplevelser av vårdmöten. Teoretiska perspektivet som valdes till examensarbete 

är Joyce Travelbees omvårdnadsteori som utgår från att patienter och sjuksköterskor ser 

varandra som individer utanför sina respektive roller inom vården, vilket Travelbee 

benämner som en mellanmänsklig process. En insyn i patienters upplevelser av korta möten 

är betydelsefullt för att sjuksköterskor ska kunna erbjuda patienter ett vårdtillfälle med 

största kvalitet där patienter ses som en helhet och inte enbart deras kropp. Således kan 

fördjupad kunskap om hur patienter upplever korta vårdmöten ge sjuksköterskor 

förutsättningar till en mer personcentrerad vård. Kunskapen om patienters upplevelser kan 

dessutom bidra till en utveckling av akutsjukvården på en längre sikt. Ständig utveckling och 

förbättring inom akutsjukvården behövs eftersom samhället utvecklas och utifrån patienters 

upplevelser kan vården nå en bättre kvalitét. Om inga förändringar sker kan patienters 

upplevelser påverkas negativt. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av korta vårdmöten inom akutsjukvården. 
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4 METOD 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). I den 

systematiska litteraturstudien har en deskriptiv syntes gjorts. Sammanfattningsvis utgår 

Evans (2002) ifrån fyra olika steg: 1) Samla in datamaterial. 2) Identifiera nyckelfynd. 3) 

Sammanställning av teman. 4) Beskrivning av fenomenet. Metoden innebär att datamaterial 

sammanställs och beskrivs utan att tolkningar görs av resultatet. Denna metod valdes då 

syftet var att beskriva patienters upplevelser mer djupgående utifrån patienters livsvärld. 

Metoden valdes även för att det fanns ett stort urval av kvalitativa artiklar och eftersom att 

examensarbetets syfte är att belysa upplevelser så ansågs denna metod relevant för att nå ett 

resultat som svarar på syftet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Till en början söktes vårdvetenskapliga artiklar på CINAHL Plus som var lämpliga för syftet, 

vilket också är det första steget enligt en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv 

syntes. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara inom ramen för akutsjukvården 

vilka var akutmottagning, akutvårdsavdelning och kirurgavdelning men även utifrån 

patienters perspektiv. Vidare fick artiklarna inte vara äldre än 10 år. Första sökningen som 

gjordes gav för få träffar därför utökades sökningen till 10 år tillbaka. Artiklarna som hittades 

var en artikel från 2007, 2009, 2010 och två från 2012, 2014 och 2015 och en från 2016. 

Inklusionskriteriet valdes för att inte examensarbetet skulle ha med för gamla artiklar som 

var äldre än 10 år. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick beröra prehospital vård 

exempelvis ambulanssjukvård, andra vårdavdelningar exempelvis ortopedi och 

medicinavdelningar och inte heller handla om patienter under 18 år. Artiklarna fick inte 

heller vara kvantitativa eller beröra sjuksköterskors upplevelser. Vid sökningarna användes 

BOOLESK, vilket enligt Östlundh (2017) används vid litteratursökning för att förklara vilket 

samband de olika sökorden har till varandra. Orden som användes var AND och OR. 

Sökorden som använts redovisas i bilaga A. Sökorden som användes var “nurse-patient 

relations AND emergency AND nurs”, “patient´s experiences AND Encounter AND 

Emergency AND Trauma patients”, “short encounter AND nurs”, “emergency nursing AND 

encounter”, “care meeting AND nurse-patient relations AND nurses experience OR 

perspective OR view”, “nursing AND patient perceptions AND emergency” och “patient´s 

experience of emergency care AND encounter”. Ett vanligt förekommande sökord var “nurse-

patient relations”, “care meeting” som fick justeras under sökprocessens gång till “encounter” 

för att finna fler träffar. Sökningarna skedde i “advanced search” på CINHAL Plus. De tillval 

som användes vid sökningarna var “peer rewied” “nursing” “full text” medan orden som 

användes till sökningarna skrevs in i sökrutan. Även manuella sökningar gjordes. Manuella 

sökningarna skedde i Science Direct (EBSCO) där sökord som var relevanta för 

examensarbetet användes (se Bilaga A) för att finna fler liknande artiklar som var 

rekommenderade av sidan. Utifrån manuella sökningar valdes tre artiklar som var inom 

ramen för fastställda inklusionskriterier.  

 

Valet av artiklar bestämdes utifrån två urval. Första urvalet var baserat på artiklarnas titel 
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och andra urvalet var baserat på artiklarnas abstract. Om artiklarna ansågs svara på syftet 

lästes artiklarna igenom för att kontrollera deras innehåll. 17 artiklar valdes ut. Sju artiklar 

valdes att exkluderas då artiklarna inte uppfyllde inklusionskriterierna eller hade för låg 

kvalitet. Artiklarna som valdes sparades i en mapp på datorn för att sedan läsas om igen för 

att försäkra att artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklarna som valdes skrevs ut i 

pappersform. Artiklarna redovisas i bilaga B. Artiklarna som valdes till analysen fick 

genomgå en kritisk granskning utifrån kvalitetskriterier formulerade av Friberg (2017), dessa 

redovisas i bilaga C. Kvalitetskriterierna bestod av 13 frågor som valdes att omformuleras för 

att möjliggöra ja- och nej svar. Ja gav ett poäng medan nej gav noll poäng. Omformuleringen 

av frågorna förenklade poängsättningen på artiklarna för att få fram kvalitén på respektive 

artikel. En tabell presenteras i bilaga D där kvalitén kan ses på varje artikel utifrån 

kvalitetsbedömningen. 

4.2 Dataanalys 

Artiklarna som valdes har samlats in via inklusionskriterier och granskats vilket utgör det 

första steget i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Urvalsprocessen 

säkerställde att likartad data, med avseende på egenskaper hos artiklarna, blev inkluderade i 

översikten. Andra steget handlar om att identifiera nyckelfynd i studierna. Ett nyckelfynd är 

en mening eller ett stycke som svarar på examensarbetets syfte. Artiklarna lästes därefter 

flera gånger för att få en känsla av artiklarna som helhet. Sedan identifierades nyckelfynd 

från varje artikel, vilket gjordes med markeringspennor. Artiklarna delades upp och 

nyckelfynd identifierades och sedan byttes artiklarna för att se att inget nyckelfynd uteblivit 

eller förvrängts när respektive tagit ut nyckelfynd. Nyckelfynden identifierades även på 

datorn och listades sedan upp i ett dokument. Dokumentet skrevs ut och nyckelfynden 

klipptes ut. Tredje steget handlar om att studierna ska relateras till varandra för att skapa 

teman. Först så kontrollerades nyckelfynden mot artiklarnas resultat, att artiklarna svarade 

på syftet. Sedan gjordes en jämförelse mellan nyckelfynd från varje artikel för att kunna 

identifiera teman och för att hitta likheter och skillnader så att nyckelfynden kunde 

kategoriseras i högar. För att göra kategoriseringen lättare markerades varje hög med 

nyckelfynd med en enskild färg. Utifrån teman som samlades identifierades därefter 

subteman. Processen resulterade i en större förståelse av fenomenet. Teman delades upp i 

subteman genom att lägga nyckelfynden i högar under varje tema som sedan markerades 

med en siffra som motsvarade exempelvis subtema 1. Kategoriseringen av subteman gjordes 

för att dela upp nyckefynden som hade liknande innebörd. Avslutningsvis innebär fjärde 

steget att beskriva fenomenet (Evans, 2002). Beskrivningen gjordes genom att presentera 

resultatet med teman och subteman i löpande text och med stöd av citat som svarar på syftet. 

Tre teman samt sju subteman identifierades, som gav ett resultat med olika slutsatser. I 

tabell 1 presenteras analysförfarandet med teman och subteman med tillhörande nyckelfynd. 
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Tabell 1 Analysförandet med nyckelfynd, subtema och tema 

Nyckelfynd Subtema Tema 

”The patient were concerned about not 

being able to describe their symptoms, 

and they were worried about what kind 

of diagnosis they would get” (Möller, 

Fridlund & Göransson, 2010, s.748). 

  

  

  
Behov av 

kommunikation 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Upplevelsen av 

osäkerhet 

”If there was any communication, it 

was of the formal type, and above all, it 

was very rare” (Wiman, Wikblad & 

Idvall, 2007, s.720). 

”Furthermore, patients complained 

about the lack of information” (Möller, 

Fridlund & Göransson, 2010, s.750). 

 

 

 

Att vara informerad 
”Due to a lack of information, the 

patients also used their previous 

experience to create their own 

explanations for the situation to 

understand and avoid mistaken 

expectation” (Elmqvist & Frank, 2015, s 

147). 

 

4.3 Etiska överväganden  

För att kunna säkerställa att examensarbetet håller en hög kvalité samt är moraliskt 

acceptabel följdes etiska lagar och författningar beskrivna av CODEX (2017a). Datamaterialet 

som användes i examensarbetet var etiskt prövat för att kunna stärka examensarbetets 

trovärdighet. Artiklarna som valdes till examensarbete var fackgranskade det vill säga peer 

review. Det innebär att artiklarna var granskade utifrån metodologiska, källkritiska och 

argumentativa synvinklar. Enligt CODEX (2017b) säkerställdes att artiklarna uppfyller 

vetenskapliga krav. Eftersom många vetenskapliga tidskrifter har egna riktlinjer angående 

peer review ansågs det vara lämpligt att kvalitetsgranska artiklarna igen. 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Fribergs (2017) kvalitetsfrågor för kvalitativa studier. 

Kvalitetsgranskningen följde dessutom Polit och Becks (2016) hänvisningar om 

kvalitetsgranskning då artiklarna som valdes att analyseras innehöll en utförlig beskrivning 

och diskussion av sina metoder. Artiklarna påvisade sin giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet genom noggrann beskrivning av sina metoder samt den etiska processen. 

Likväl att otillförlitlig litteratur inte användes, att data inte plagierades, förfalskades eller 
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förvrängdes. En strävan fanns efter att lägga förförståelsen och personliga värderingar åt 

sidan när bearbetat material hanterades. Det vill säga hantering och analys av vetenskapliga 

artiklarna skedde på ett objektivt sätt och genom att vara textnära vid dataanalysen 

minskades risken för förvrängning av datamaterialet (CODEX, 2017c). Citat i examensarbetet 

användes i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) anvisningar gällande användning av citat. 

Källhänvisningar gjordes genom att noggrant hänvisa till ursprunglig text som citatet är från.  

5 RESULTAT 

Resultatet beskrivs med teman och subteman. Samtliga teman presenteras med respektive 

subteman i tabell 2.  

Tabell 2: Teman och subteman 

Subtema Tema 

Att lita på personalens kompetens   
Betydelsen av att skapa förtroende 

Upplevelse av trygghet genom 
bemötande 

Behov av uppmärksamhet   
 
Att känna sig bortglömd Att vara ett objekt 

Att uppleva sig ensam och frustrerad 

Behov av kommunikation  
Upplevelsen av osäkerhet 

Att vara informerad 

 

5.1 Betydelsen av att skapa förtroende 

Sjuksköterskor och personalens sätt att utöva sitt yrke sätter avtryck i patienters upplevelser i 

vårdmöten. Temat beskriver patienters tillit till sjuksköterskor och dess yrkesutövande men 

även upplevelser av brist på tillit. Subteman som identifierades var: Att lita på personalens 

kompetens och att uppleva trygghet genom bemötande.  

5.1.1 Att lita på personalens kompetens 

Kompetens är en aspekt som varit viktig för att patienter skulle kunna lägga sin tillit i 

sjuksköterskors händer. Sjuksköterskor som var ansvariga för triagering upplevdes av 
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patienter som kompetenta och betryggande. Patienter blev lugna och kände sig välkomna i 

mötet med sjuksköterskor (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012; Elmqvist, Fridlund, 

& Ekebergh, 2012; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). Dessutom var det betydelsefullt att 

patienter och sjuksköterskor kunde prata fritt under triageringen där patienter upplevde en 

öppenhet i mötet med sjuksköterskor. Öppenheten gjorde att patienter kunde lita på 

personalens kompetens (Wiman, Wiklund & Idvall, 2007). Tillit upplevdes även genom att 

personalen var kompetent och väntetiden på triage sjuksköterskor var kort oavsett om 

patienter kom gåendes eller med en ambulans (Olofsson et al., 2012). Patienter kunde lita på 

personalens kompetens när sjuksköterskor var konstant engagerade i patienters vård där 

både läkare och sjuksköterskor var närvarande för att övervaka patienters tillstånd (Wiman 

et al., 2007). En annan positiv aspekt belystes, där många patienter upplevde en känsla av 

säkerhet på akutmottagningen då personalens kompetens säkerställde att deras kropp skulle 

få den bästa medicinska behandlingen (Elmqvist et al., 2012). Patienter upplevde då att de 

kunde lita på personalens kompetens med känslor av självförtroende, komfort och 

tillfredsställelse (Wiman et al., 2007). Även när patienter inte hade rätt kunskap om vad som 

var bäst att göra i situationen upplevde de att de kunde lita på sjuksköterskor. Dessutom att 

lita på sjuksköterskors kunskap medförde att patienter kunde överlämna sig till 

sjuksköterskors vård (Elmqvist & Frank, 2015). “(..) patients felt safe when arriving at the ED 

and meeting the staff who demonstrated an expected competence: ‘I surrendered myself to 

their competence” (Möller et al., 2010, s.749). Patienter betonade dessutom vikten av att 

kunna känna igen personalen, eftersom de då kunde uppleva en känsla av tillit till 

personalens kompetens (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). ”They also expressed the value of 

continuity among the staff” (Möller et al., 2010, s.749). Patienter upplevde ibland att 

personalen inte sa hela sanningen, och var därför tvungna att vara alerta under sin tid på 

sjukhuset för att säkerställa att vården som givits var rätt, vilket gjorde att patienter tvivlade 

på personalens kompetens (Schultz, Qvist, Mogensen & Pedersen, 2014). En del patienter 

upplevde även en misstänksamhet till behandlingar, en ängslighet om behandlingar verkligen 

var avsedda för dem eller om behandlingen var avsedd för någon annan (Harris, Beurmann, 

Fagien & Shattell, 2016). Denna bristande tillit ledde till att patienter inte kunde lita på 

personalen och deras kompetens (Elmqvist & Frank, 2015). 

5.1.2 Att uppleva trygghet genom bemötande 

Mötet fick en mening när personalen befann sig nära vilket medförde att patienter upplevde 

en trygghet i mötet (Elmqvist et al., 2012). Trygghet upplevdes dessutom genom att 

sjuksköterskor hade ett positivt bemötande under det första mötet vilket var betydelsefullt 

för den fortsatta vården (Möller et al., 2010). Sjuksköterskor som presenterade sig i början av 

mötet skapande trygghet hos patienter genom sitt positiva bemötande. Patienter upplevde sig 

då välkomna i samtalet (Olofsson et al., 2012). Genom att presentera sig påverkades 

patienters upplevelser av vården samt mötet på ett positivt sätt. “They were impressed by the 

staff’s general consideration – being thoughtful, careful, calm and providing comfort, and 

described this as fantastic staff” (Möller et al., 2010, s.749). Patienter var därför imponerade 

av bemötandet som upplevdes vara omtänksamt samt att mötet ingav trygghet (Möller et al., 

2010; Wiman et al., 2007). 
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5.2 Att känna sig bortglömd 

Patienter är ständigt i behov av uppmärksamhet och att bli lyssnad på vilket sjuksköterskor 

inte alltid förmedlar till dem. Att inte bli lyssnad på ger känslor av övergivenhet och 

ensamhet och patienter känner sig bortglömda i vården där väntan utgör en stor del. Även att 

patienter inte ses som individer av personalen då fokus ligger på kroppen där patienters 

känslor, berättelser och upplevelser inte blir hörda, sätter avtryck i patienters upplevelser i 

mötet. Temat är uppdelat i subteman: Behov av uppmärksamhet, Att vara ett objekt och Att 

uppleva sig ensam och frustrerad. 

5.2.1 Behov av uppmärksamhet 

Patienterna gjorde flera försök till att bli uppmärksammad av personalen. När patienter 

krävde uppmärksamhet från sjuksköterskor upplevde patienter att sjuksköterskor 

behandlade dem med likgiltighet samt arrogans (Olofsson et al., 2012). Patienter behövde 

sjuksköterskors uppmärksamhet, eftersom den enda kontakten de hade med sjuksköterskor 

var när någon form av fysisk undersökning skulle göras, vilket medförde att patienter kände 

sig bortglömda (Frank et al., 2009).  

Vidare upplevde patienter även marginalisering där brist på kontakt skapade en besvikelse. 

Patienter var dessutom själva tvungna att ta initiativet till att ta kontakt med sjuksköterskor 

då de inte uppmärksammade dem (Schultz et al., 2014; Frank et al., 2009; Elmqvist & Frank, 

2015). Många patienter försökte få sjuksköterskors uppmärksamhet genom att överdriva 

eller uppträda på ett sätt som medförde en mindre risk för att bli ignorerad (Olthuis et al., 

2014). “One described an idea about being aggressive, yelling and shouting to make contact 

to be able to influence their situation, to simply make their voices heard when necessary” 

(Elmqvist & Frank, 2015, s.148). Ögonkontakt med sjuksköterskor var önskvärt eftersom 

patienter då upplevde att sjuksköterskor verkligen visade intresse för patienters känslor och 

upplevelser (Harris et al., 2016; Doohan & Saveman, 2015). En del patienter försökte, med 

hjälp av familjen, få sjuksköterskors uppmärksamhet för att kunna få klarhet över hur länge 

de behövde vänta samt varför (Elmqvist et al., 2012). Patienter uppskattade genuint intresse 

även om sjuksköterskor hade många andra arbetsuppgifter (Olofsson et al., 2012). Många 

patienter hade en upplevelse av att vara tvungna att arbeta hårt för att fånga sjuksköterskors 

uppmärksamhet då personalen inte var villiga att lyssna jämt och ständigt (Olthuis et al., 

2014). ”Patients consider the situation to be a power struggle, with themselves as underdogs” 

(Frank et al., 2009, s.18). 

Patienter som ankom till sjukhuset uttryckte ett behov av medlidande och uppmärksamhet 

från sjuksköterskor för att de skulle kunna behålla sin integritet. Behoven blev däremot inte 

alltid tillfredsställda. Brist på uppmärksamhet från sjuksköterskor orsakade emotionell stress 

för patienter vilket skapade oro och ilska (Doohan & Saveman, 2015). Däremot var inte alla 

möten negativa, patienterna upplevde sig vara i centrum när sjuksköterskor visade intresse 

för dem samt deras berättelse. Patienter upplevde då att dem blev uppmärksammade och 

kände att de var värdesatta, dessutom uppnåddes en ömsesidig respekt (Olofsson et al., 

2012). ”The participants were the centre of attention and they felt valued and important” 

(Olofsson et al., 2012, s.209). En del patienter upplevde sjuksköterskor som okänsliga vid 
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mötet, då sjuksköterskor inte visade någon förståelse för deras emotionella tillstånd (Harris 

et al., 2016; Elmqvist et al., 2012; Wiman et al., 2007; Olthuis et al., 2014). Många patienter 

upplevde även att sjuksköterskor inte lyssnade på deras berättelser (Frank et al., 2009). Ett 

ointresse för patienters känslor gav upphov till en upplevelse av att patienters protester inte 

var hörda och att de därmed inte fick tillräckligt med uppmärksamhet. Personalen 

uppfattades dessutom vara övertygad om sin egen överlägsenhet (Frank et al., 2009; Olthuis 

et al., 2014). 

 

Patienter uttryckte även önskan att kunna etablera en relation med sjuksköterskor, däremot 

upplevdes relationen som något besvärligt då sjuksköterskor upplevdes vara stressad. Därför 

hade patienter svårt att få sjuksköterskors uppmärksamhet (Frank et al., 2009; Harris et al., 

2016). ”Stressed emergency department professionals rushed in and out of examination 

rooms and insensitively disregarded patients’ worries and pains” (Doohan & Saveman, 2015, 

s.117). Patienter kämpade för att erkännas av sjuksköterskor som en förnuftig person med 

relevanta upplevelser. Patienter önskade åtminstone att bli behandlade med respekt och 

värdighet för att tillfredställa deras behov av uppmärksamhet (Olthuis et al., 2014; Frank et 

al., 2009; Olofsson et al., 2012;). Patienter upplevde likaså sjuksköterskor som ovilliga att 

hjälpa då de ansåg att patienters tillstånd inte var tillräckligt allvarligt för att behöva söka 

hjälp inom akutsjukvården (Möller et al., 2010). Dessutom upplevde patienter väntetiden 

som en evighet. Patienter kämpade därför för uppmärksamhet från sjuksköterskor för att bli 

övertygad att de inte har glömts bort. Patienter upplevde denna situation som smärtsam 

(Elmqvist et al., 2012). Vidare bestämde inflödet av patienter om de fick möjligheten att få 

sjuksköterskors uppmärksamhet och samtala med sjuksköterskor i lugn och ro (Frank et al., 

2009). 

5.2.2 Att vara ett objekt 

Upplevelsen av att vara en gäst i sin egen kropp och inte kunna delta i sin vård kan vara 

objektifierande. Att vara en gäst i sin kropp är något många patienter upplevde och även att 

inte få vara delaktig i sin vård. Sjuksköterskor tog beslut utan att ha en dialog med patienter 

vilket fick dem att känna sig som en utomstående men även som ett objekt (Elmqvist et al., 

2012). “Thus, the patient suddenly finds him/herself as an outsider to his/her own body, 

unable to participate in the given care” (Elmqvist et al., 2012, s. 2612). Sjuksköterskors 

villighet till att ge patienter utrymme till att delta i sin vård var grunden till hur patienter 

upplevde delaktigheten i vården. Vidare upplevde en del patienter att möjligheten till att vara 

delaktig i sin egen vård berodde på mängden av andra patienter som befann sig på 

akutmottagningen, samt sjuksköterskors arbetsbelastning (Frank et al., 2009). När fokus låg 

på patienters kropp och när de inte hade möjlighet till delaktighet i mötet upplevde patienter 

en tvetydighet att vara intressant samtidigt som ointressant (Elmqvist et al., 2012). Således 

upplevde patienter att sjuksköterskor glömde bort patienters psykologiska behov på grund av 

att fokus låg på de medicinska besvären. Sjuksköterskor fokuserade på de medicinska 

problemen och bortsåg från patienter behov. En del patienter upplevde därför att de var ett 

objekt i sjuksköterskors ögon (Möller et al., 2010). 
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Patienter märkte ganska fort att personalen var intresserade av att låna kroppen för 

undersökning som var en förberedelse inför mötet med läkaren. Trots ett intresse för 

patienters kroppar upplevde de sig övergivna och berövad sin frihet där de fick en känsla att 

vara ett objekt. ”Patients consider themselves to be respected and acknowledged as 

individuals and not reduced to medical diagnoses” (Frank et al., 2009, s.18). Patienter 

upplevde då en betydelsefullhet i att vara mer än bara en diagnos eftersom de då upplevde en 

känsla av respekt från sjuksköterskor samt att de var mer än bara ett objekt (Frank et al., 

2009).  

5.2.3 Att uppleva sig ensam och frustrerad 

När patienter kom in på akutmottagningen behövde de både uthärda väntetider och smärta 

och efter en lång väntan ha hopp om att bli tagna på allvar (Olthuis, et al., 2014). Patienter 

upplevde en lång väntan, inte i triagerummet utan efter mötet. Därför kände patienter att de 

hade glömts bort vilket skapade en hopplös trötthet och frustration över situationen. 

Ensamheten under den långa väntan medförde att patienter upplevde sig vara övergivna av 

sjuksköterskor (Möller et al., 2010; Olofsson et al., 2012). Patienter blev frustrerade att den 

effektiva vården hos triage sjuksköterskor upphörde och byttes ut till en lång och händelselös 

väntan. Patienter upplevde även att det fanns en brist på smärtlindring under väntetiden 

vilket gav känslor av frustration (Olofsson et al., 2012). Många patienter upplevde att 

ensamheten handlade om att ligga på en brits i flera timmar utan att få någon hjälp (Doohan 

& Saveman, 2015). I vissa fall blev väntetiden flera timmar och patienter blev utsatta för nya 

undersökningar och fördröjningar vilket bidrog till att de kände sig ensamma och övergivna 

trots att sjuksköterskor var närvarande (Olofsson et al., 2012). En del patienter upplevde 

även en känsla av ensamhet med obesvarade frågor där de blivit övergivna av personalen 

eftersom deras skador inte var livshotande (Wiman et al., 2007; Elmqvist et al., 2012). Några 

patienter upplevde att de blev övergivna av sjuksköterskor efter en traumatisk händelse. 

Dessutom upplevde patienter att deras känslor inte hade någon betydelse, då sjuksköterskor 

var frånvarande vilket skapade känslor av ensamhet och frustration (Doohan & Saveman, 

2015). 

“When it was time to go home, patients were forgotten and given little or no attention, for example, not 

being notified that it was time to go home and not being able to meet up with fellow passengers. This 

lack of attention generated feelings of loneliness and emptiness, as if the crash had never happened” 

(Doohan & Saveman, 2015, s.117).  

En lång väntan på att sjuksköterskor skulle komma skapade en frustration framförallt när 

sjuksköterskor gick förbi (Elmqvist et al., 2012). En del patienter upplevde att den långa 

väntetiden och ensamheten ökade deras ångestsymtom. Det fanns även en önskan att 

sjuksköterskor skulle tittat till dem när de var ensamma (Harris et al., 2016). Patienter 

upplevde att väntetiden kunde hanteras genom att kunna prata med sin familj. Även om 

familjen inte var närvarande, upplevde patienter en säkerhet att kunna ringa familjen 

(Elmqvist & Frank, 2015). En del patienter upplevde en otillräcklighet och blev även 

ignorerade av sjuksköterskor under den långa väntetiden vilket skapade ensamhet och 

frustation (Olofsson et al., 2012). Även att missa mötet med sjuksköterskor var en påtaglig 
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rädsla för patienter vilket gjorde att patienter valde att stanna i undersökningsrummet 

(Elmqvist et al., 2012). Patienter var även missnöjda med vården som getts av sjuksköterskor 

och de förtryckte sin frustration (Elmqvist & Frank, 2015). 

5.3 Upplevelsen av osäkerhet 

Temat beskriver patienters upplevelser av osäkerhet. Osäkerheten visar sig i många drag. 

Den bristande kommunikationen leder ofta till att patienter ifrågasätter den överlämnade 

informationen. Osäkerhet orsakas ofta på grund av brist på information, då patienter inte 

kan förutse vad som kommer hända. Subteman som identifierades var: Behov av 

kommunikation och Att vara informerad. 

5.3.1 Behov av kommunikation 

Patienter upplevde en oro över att personalen inte hade någon förståelse för vad dem 

egentligen ville förmedla där en rädsla fanns att sjuksköterskor skulle tolka deras symtom fel 

(Möller et al., 2010). Rädslan berodde på bristande kommunikation mellan sjuksköterskor 

och patienter samt att kommunikationen hade en tendens att vara saklig och opersonlig 

(Wiman et al., 2007). ”The patients were concerned about not being able to describe their 

symptoms, and they were worried about what kind of diagnosis they would get” (Möller et al., 

2010, s.748). Denna bristande kommunikation stod i vägen för att etablera en relation mellan 

sjuksköterskor och patienter. För att kunna ta del av vad som hände under mötet kämpade 

patienter med att etablera en relation med sjuksköterskor (Frank et al., 2009). Krav fanns 

dessutom i mötet med akutsjukvården att patienter skulle ha kunskap om deras mediciner 

och läkare som tidigare behandlat dem. Kraven från akutsjukvården skapade stress för 

många patienter och ett känslomässigt lidande (Harris et al., 2016). Kommunikationen var 

både formell och avledande där patienter upplevde en bekvämlighet och självförtroende när 

sjuksköterskor använde båda formerna av kommunikation (Wiman et al., 2007). Patienter 

var dessutom i behov av kommunikation då de använde sina kroppar som ett kommunikativt 

medel för att göra sig synliga och bekanta för personalen (Elmqvist & Frank, 2015). 

5.3.2 Att vara informerad 

Patienter ankom till sjukhuset på grund av oro över deras tillstånd och mående, däremot 

väckte själva mötet ännu mer oro över rutinerna samt vilka medicinska insatser som skulle 

göras (Olthuis et al., 2014). ”The patient’s first encounter in emergency care at the ED occurs 

without knowing the existing rules of the game” (Elmqvist et al., 2012, s.2611). Patienter 

upplevde även en osäkerhet under triageringen då de inte visste vad som skulle hända 

(Elmqvist et al., 2012; Möller et al., 2010). Patienter upplevde ofta att sjuksköterskor inte gett 

tillräckligt med information om patienternas tillstånd men även så fanns en brist på 

information om vilka rutiner som var aktuella på avdelningen (Möller et al., 2010; Schultz et 

al., 2014). ”Lack of knowledge on the part of patients resulted, and they felt disappointed and 

dissatisfied” (Wiman et al., 2007, s.720). En brist på kunskap hos patienter medförde att de 

använde sina tidigare erfarenheter av vården för att kunna skapa en förståelse av den 
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nuvarande situation samt undvika besvikelser på grund av felaktiga förväntningar (Elmqvist 

& Frank, 2015). För att kunna få en förståelse över situationen önskade patienter att få mer 

information samt att de ifrågasatte den överlämnade informationen. Patienters önskan var 

att få relevant information om händelser som var av betydelse för att kunna vara aktiv i 

egenvården (Frank et al., 2009). Bristen på information ledde till att patienter upplevde att 

de inte hade tillräckligt med kunskap om deras tillstånd för att kunna fatta ett välgrundat 

beslut. Oro och osäkerhet upplevdes då hos patienter samt en tvekan över vad som var bäst 

att göra i situationen (Schultz et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet har som syfte att diskutera resultatet, metoden och etiken i relation till 

bakgrunden.  

6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av korta vårdmöten inom 

akutsjukvården. Enligt resultatet upplevdes triage positivt av patienter, då patienter ansåg 

sjuksköterskor som kompetenta och pålitliga. Patienter blev snabbt omhändertagna oavsett 

hur patienterna ankom till sjukhuset. Öppen dialog med sjuksköterskor bidrog till att 

patienter upplevde tillit till sjuksköterskor och deras kompetens. Vilket ytterligare belyses i 

Edward och Sines (2007) då sjuksköterskor anser att patienters berättelse ger insikt i hur 

patienter mår, samt att denna dialog och tillit ger djupare förståelse av patienters tillstånd. 

Enligt Sanders och Minck (2014) uttrycker sjuksköterskor hur viktig en relation med 

patienter är, inte bara för att kunna uppnå samförstånd, men för att kunna fatta korrekta 

beslut som gynnar patienter och deras hälsa. En del patienter i resultatet hade tendens att 

undangömma viss information om deras tillstånd på grund av brist på förtroende till 

sjuksköterskor och deras kompetens. Tillit och möjlighet till en öppen dialog upplevdes som 

viktiga delar av ett möte då patienter upplevde möjligheten till att lämna över sig själva till 

sjuksköterskor. Fry et al. (2013) påpekar att ett positivt kroppsspråk hos sjuksköterskor 

väcker känslan av tillit hos patienter samt att patienter känner sig lugnare under hela mötet. 

Även Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser att sjuksköterskor ska ha förmåga att 

skapa en förtroendefull relation som är grunden för en god omvårdnad. 

I resultatet framgick att patienter upplevde en önskan om att vara respekterad och behandlad 

som en likvärdig människa vilket oftast inte uppfylldes. Sjuksköterskor upplever att 

tidsbristen är anledningen till att relationen inte kan etableras (Bolster & Manias, 2010). 

Patienter upplevde inte bara tiden som en viktig faktor till att relationen inte kunde etableras 

utan även sjuksköterskors vilja att etablera en relation. Enligt Travelbee (1971) måste 

sjuksköterskor etablera en relation med patienter för att kunna hjälpa dem med att hantera 

samt finna mening i sitt tillstånd. Travelbee (1971) menar därför att relationen bara kan 
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uppnås om sjuksköterskor och patienter ser varandra som unika individer, utanför sina 

respektive roller inom vården. I Sanders och Minick (2014) framgår det att sjuksköterskor är 

medvetna om vikten av patienters berättelse och hur denna berättelse påverkar vilken vård 

patienter får. Vidare i resultatet framgick det att sjuksköterskor misslyckades med att lyssna 

på patienters berättelse. Patienters berättelser ignorerades, vilket orsakade ett känslomässigt 

lidande samt att dem upplevde stress under sitt besök. Patienter hade en upplevelse av att 

behöva övertyga personalen att deras berättelser var sanna vilket även var anledningen till att 

deras berättelser ignorerades. Baggens och Sandén (2014) lyfter vikten av kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter där inte bara samtal är av vikt men även att kunna 

kommunicera med kroppsspråket. Det är särskilt viktigt när sjuksköterskor samtalar med 

patienter med demensdiagnos då dessa patienter har svårigheter att förstå talspråk, men har 

betydligt lättare att förstå kroppsspråk.  

Patienter ur resultatet behövde uppmärksamhet från sjuksköterskor då patienter ofta blev 

bemötta med att sjuksköterskor ignorerade behovet. Återigen argumenterar sjuksköterskor 

att det ofta beror på en hög arbetsbelastning och tidsbrist (Johansen, 2014). Hög 

arbetsbelastning påverkar relationen till patienter då högt arbetstempo hindrar 

sjuksköterskor från att knyta an till patienter samt att den administrativa delen tar för lång 

tid (Andersson et al., 2012). Resultatet visade att patienter ofta upplevde en nödvändighet till 

att använda aggressivitet för att få uppmärksamhet, då patienter upplevde rädsla över att bli 

bortglömda. Aggressivt beteende ansåg patienter som nödvändigt för att kunna etablera en 

relation med sjuksköterskor samt att kunna vara delaktig i sin vård. I Bolster och Manias 

(2010) studie argumenterar sjuksköterskor att korta vårdmöten inom akutsjukvården är 

otillräckliga för att kunna etablera en relation till patienter eftersom sjuksköterskor har för 

lite tid. Højskov och Glasdam (2014) lyfter att situationen inte kan förklaras av enbart 

tidsbristen utan snarare på sjuksköterskors ovilja till att etablera relationen således som ett 

ointresse för patienters privata liv. I resultatet framgick även att många patienter var 

frustrerade över situationen då oro och frustration upplevdes när patienter varken blev 

lyssnade på eller uppmärksammade. Otillräckligt intresse från sjuksköterskor påverkade 

ytterligare patienters upplevelser av korta vårdmöten negativt i akutsjukvården. Det kan 

kopplas till Travelbees (1971) omvårdnadsteori då teoretikern betonar vikten av att 

sjuksköterskor måste vilja hjälpa den andre samt att sjuksköterskor måste vilja etablera en 

relation till patienter. Om denna vilja saknas kan inte en mellanmänsklig process utföras och 

vården har inte någon mening. Mellanmänsklig process innebär då att sjuksköterskor visar 

intresse i patienters livsberättelser vilket gör att patienter kan uppleva tillit till sköterskor. 

Tilliten är viktigt för att kunna etablera relation mellan patienter och sjuksköterskor och 

patienter. Resultatet kan även relateras till Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) 

där vården ska bidra till goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 

och ska grundas på respekt för patienters integritet och självbestämmande. Dessutom utifrån 

Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården så långt som möjligt utföras i samråd med patienter. 

Patienter ska ha en möjlighet att få delta i sin vård gällande behandlingsåtgärder och ska utgå 

ifrån patienters önskningar och förutsättningar. Vidare utifrån Svensk sjuksköterskeförening 

(2016b) har patienter rätt till sina enskilda upplevelser och rätt till att fatta beslut kring sin 

egen vård.  
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Det framgick även i resultatet att många patienter upplevde att klagomål inte kunde göras på 

vården som erbjöds. Möten var tidsbegränsade samt att många patienter upplevde att 

sjuksköterskor var stressade och inte hade tid för att ge uppmärksamhet till dem. Johansen 

(2014) framhäver att arbetsbelastningen hos sjuksköterskor orsakar att sjuksköterskor är 

tvungna att fokusera på den administrativa delen. Sjuksköterskors administrativa arbete 

resulterade i att patienter i resultatet upplevde att möjligheten till delaktighet begränsades, 

samt att dem befann sig i en beroendeposition. Rädslan att vara utelämnad var stark hos 

många patienter. Även i Andersson et al. (2012) framgår det att patienters upplevelser och 

berättelser prioriteras lägre än ett gott arbetsflöde. Travelbee (1971) belyser vikten av att en 

relation behöver etableras för att kunna ge god vård och hjälpa patienter bära, hantera och 

finna mening i deras sjukdom. Fry et al. (2013) och Bolster och Manias (2010) betonar 

däremot problematiken i att etablera en relation under korta vårdmöten, då sjuksköterskor 

upplever att tiden inte räcker till för att etablera relationen. Baggens och Sandén (2014) 

betonar dessutom att för att etablera en relation behövs tid, då sjuksköterskor och patienter 

måste kunna skapa tillit mellan varandra. Bolster och Manias (2014) framhäver att inom 

akutsjukvården är tidsbristen en viktig aspekt som begränsar möjligheten till att samtala med 

patienter och etablera en relation. I resultatet framgick det att patienter upplevde att 

sjuksköterskor inte alltid var villiga att lyssna. Situationen var svår att balansera då en del 

patienter i resultatet upplevde brist på engagemang hos sjuksköterskor, samt att de 

upplevdes vara stressade. Enligt Johansen (2014) kan svårigheterna med att etablera en 

relation bero på att sjuksköterskor är överväldigade med sina arbetsuppgifter och känner 

frustration över hur mycket det administrativa arbetet påverkar deras relation till patienter. 

Sjuksköterskor upplever då att de inte kan ge patienter den uppmärksamhet och vård de 

förväntar sig de borde ha fått.   

Resultatet visade att fokus i mötet låg på den medicinska delen. Patienter upplevde att 

personalen inte trodde på berättelsen utan istället på de vitala parametrarna som kunde läsas 

av på maskinerna. Patienters integritet glömdes bort då patienter ansågs vara en kropp, ett 

objekt som måste repareras. Resultatet överensstämmer med Edwards (2007) där 

sjuksköterskor först börjar med en bedömning av den fysiska kroppen och inte patienters 

berättelser. Sjuksköterskor upplever att fysisk bedömning på patienter är viktig eftersom att 

se hela individen är en central del av triageringen. Almerud Österberg (2014) beskriver att 

sjuksköterskor bör se patienter som autonoma och unika individer och inte enbart patienters 

kropp då den medicinska tekniken enkelt kan ta överhand. Således att den medicinska 

tekniken inte ersätts av patienters subjektiva upplevelser. Resultatet visar att en del patienter 

däremot upplevde en känsla av att vara en gäst i sin egen kropp då de inte hade 

möjligheterna till att vara delaktig i sin vård. Patienter blev utomstående åskådare då 

sjuksköterskor inledde en monolog med sig själva. Objektifierande syn på patienter framgår 

även i Højskov och Glasdam (2014) då sjuksköterskor ser förbi patienters livsvärld. Utifrån 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor ha en humanistisk människosyn som 

ligger som grund till en personcentrerad omvårdnad. Enligt Højskov och Glasdam (2014) 

visar sjuksköterskor inget eget intresse för att etablera en relation med patienter. Travelbee 

(1971) menar då att det måste finnas en vilja hos sjuksköterskor för att kunna etablera en 

mellanmänsklig process. Om den viljan saknas hos sjuksköterskor avstannar hela processen 

och sjuksköterskor kan inte hjälpa patienter samt att personcentrerad vård inte kan uppnås. 
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Baggens och Sandén (2014) framhäver betydelsen av att sjuksköterskor ska sätta patienter i 

centrum i vårdmöten vilket är förutsättningen för en god vård.  

Patienter i resultatet upplevde samtidigt att deras fysiska kropp fick den hjälp som behövdes. 

Denna positiva upplevelse väckte en känsla av tröst. Kommunikationen mellan personalen 

och patienter utfördes genom att fokusera på patienters fysiska tillstånd. Vidare förmedlade 

patienter sina behov genom kroppsspråket. På så sätt kunde patienter etablera en relation 

med sjuksköterskor. Som Andersson et al. (2012) och Edward (2007) påpekar att möten 

inom akutsjukvården är standardiserade. Möten med patienter är från början upplagt så att 

möten fokuserar på patienters kroppar och deras hållning. Alla patienter ska prioriteras 

utifrån förutbestämda regler där möten mellan människor anses vara mindre viktigt. 

Däremot Baggens och Sandén (2014) framhäver att inom äldrevården där patienter ofta 

använder kroppsspråket för att förmedla sina behov är det viktigt att sjuksköterskor är villiga 

att använda kroppsspråket för att kommunicera med dessa patienter. Vikten av att 

kommunicera kan dessutom kopplas till Travelbees (1971) omvårdnadsteori där 

kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor ligger som grund till att skapa en 

relation och se varandra som unika individer.   

Ur resultatet framgick det att den långa väntan och ensamheten inom akutsjukvården 

upplevdes som någonting besvärligt och oroväckande. Sjuksköterskor argumenterar att 

anledningen till att patienter behöver vänta är arbetsbelastningen (Johansen, 2014). Grover 

et al. (2017) beskriver att icke fungerande teamwork orsakar frustration och 

kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskor. Ett icke fungerande teamwork leder till 

att sjuksköterskor inte kan hantera stora kvantiteter av patienter och att väntetiden blir 

längre. Patienter i resultatet upplevde att den långa väntetiden kunde hanteras med hjälp av 

närstående eftersom att kunna prata med sina närstående var lugnande för dem. 

Sjuksköterskor upplever patienters familj som både resurs och hinder, då sjuksköterskor 

ibland upplever att familjen befinner sig i vägen (Fry et al., 2014). Den långa väntetiden var 

orsaken till patienters frustration då patienter inte visste hur lång väntetiden skulle vara. 

Väntan orsakade känslan av maktlöshet då patienter inte kunde styra över tiden. Långa 

väntetider kan bero på, som nämnts tidigare av Johansen (2014), hög arbetsbelastning men 

även i vissa fall är det sjuksköterskor som inte anser patienters upplevelser som viktiga 

(Højskov & Glasdam, 2014). Patienter i resultatet upplevde även att relationen till 

sjuksköterskor inte kunde etableras, även om sjuksköterskor var närvarande i rummet. 

Bolster och Manias (2010) betonar vikten med att etablera en relation till patienter för att 

kunna ge god vård, trots det upplevde sjuksköterskor etablering av relation som något 

problematiskt under korta vårdmöten. En del patienter i resultatet upplevde även en känsla 

av ensamhet som orsakades av att sjuksköterskor inte försökte etablera en relation. 

Sjuksköterskor fokuserade istället bara på arbetsrelaterade åtgärderna och såg förbi 

individerna som sjuksköterskor hade framför sig. Resultatet kan även relateras till 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) vilket syftar till att patienter ska skyddas mot alla 

former av fysisk eller psykisk vårdskada som ger långvariga problem då en hög 

patientsäkerhet ska främjas. 

Slutligen framgick det i resultatet att patienter hade en rädsla för en bristande 

kommunikation till sjuksköterskor där kommunikationen var saklig och opersonlig. Det 
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fanns även upplevelser av brist på information där patienter var tvungna att använda sig av 

sina egna erfarenheter av vården för att skapa en förståelse över sin egen situation för att i 

slutändan inte bli besviken. Situationen kan även relateras till Travelbee (1971) där 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är betydelsefull och är en förutsättning 

för att etablera en relation och ge en personcentrerad vård. Utifrån Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskor ha en öppen kommunikation med patienter 

som främjar ett etiskt förhållningssätt. Även utifrån tidigare forskning betonar Bolster och 

Manias (2010) att etablera en relation var delvis en förutsättning för en personcentrerad vård 

men det leder även till att förstå patienters behov, önskemål och förväntningar. 

Sjuksköterskor betonar även vikten av att hålla patienter informerade, vilket gör att patienter 

får mer kunskap om exempelvis läkemedel. Resultatet kan även relateras till Patientlagen 

(SFS 2014:821) där patienter ska ha en möjlighet att få information kring sitt hälsotillstånd, 

metoder kring vård och behandlingsalternativ, väsentliga biverkningar, när patienter 

förväntas få vård. Språket ska även anpassas till patienters förutsättningar, ålder, språkliga 

kunskaper och mognad och sjuksköterskor ska försäkra sig att dem har förstått innehållet i 

den överlämnade informationen.  

6.2 Metoddiskussion 

I avsnittet diskuteras val av metod, datainsamling, urval och dataanalys. Examensarbetets 

syfte var att beskriva patienters upplevelser av korta vårdmöten inom akutsjukvården. Därför 

användes en systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats enligt Evans (2002). Denna 

metod ansågs vara mest lämplig för att kunna svara på syftet. Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie gav möjlighet att undersöka och få en djupare förståelse av patienters 

upplevelser av korta vårdmöten, då olika artiklar med kvalitativ ansats kunde granskas. Om 

en intervjustudie skulle gjorts skulle det med stor sannolikhet påverka resultatet då 

datamaterialet skulle komma direkt från patienter och då gett ett mer pålitligt resultat, 

medan i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) utgår resultatet från bearbetat 

material. Intervjustudie valdes inte på grund av att det krävs mer kunskap samt erfarenhet 

kring empiriska studier vilket behövs kring denna analys. Däremot om examensarbetet skulle 

haft en kvantitativ ansats skulle det vara svårt att svara på examensarbetets syfte, då 

resultatet skulle presenteras genom statistiska data, som inte var lämpligt utifrån syftet för 

att beskriva upplevelser. Enbart CINAHL plus databas användes för att söka artiklar, samt att 

flera manuella sökningar gjordes, vilket kan ses som en svaghet med examensarbetet då bara 

en databas användes. CINAHL plus databas användes enbart då alla artiklar utgår från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv medan Pubmed har flera medicinska artiklar vilket gjorde att 

Pubmed uteslöts som sökväg. Trots att en databas användes resulterade sökningarna i att 

artiklarna som hittades hade en passande kvalitativ ansats samt att artiklarna svarade på 

examensarbete syfte. Några artiklar var 10 år gamla vilket kan ha påverkat resultatet då 

akutsjukvården har utvecklats sedan 10 år tillbaka. Således kan individers värderingar och 

åsikter ha förändrats. Trots det så återfanns liknande meningar från vardera artikeln vilket 

gjorde att teman och subteman kunde föras samman. Artiklarna som valdes ut till 

examensarbetet var både intervjuer och observationer. Artiklarnas kvalitet granskades 

utifrån Fribergs (2017) kvalitetsfrågor. Frågorna gjordes om, så ett poäng kunde ges om 
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svaret var JA och noll poäng om svaret var NEJ. Omformuleringen av frågorna kan ha 

påverkat kvalitén på artiklarna då innebörden kan ha tolkats fel vilket kan ha påverkat 

resultatets pålitlighet. Således fördes en diskussion kring frågorna för att innebörden skulle 

kvarstå i de slutliga frågorna som fastställdes. Kvalitetsgranskning utfördes innan 

analysprocessen började för att kunna säkerställa att artiklarna uppfyllde kraven som 

behövdes för att säkerställa ett pålitligt resultat. Enligt Polit och Beck (2016) ska 

inklusionskriterier specificera vilka kriterier som gjorde att vårdvetenskapliga artiklar var 

berättigade till att analyseras. Inklusionskriterier bestämdes utifrån examensarbetets syfte. 

Dessa kriterier antogs vara lämpliga för att finna vårdvetenskapliga artiklar som kunde 

analyseras då examensarbete syfte fokuserade på patienters upplevelser av korta vårdmöten 

inom akutsjukvården. Enligt Polit och Beck (2016) anses exklusionskriterierna vara kriterier 

som skall underlätta att utesluta vårdvetenskapliga artiklar från analysen, dessa kriterier 

ansågs vara lämpliga för att utesluta artiklarna som inte besvarade syftet. En artikel som 

berörde både prehospital vård och vård på en akutmottagning användes i examensarbetet. 

Denna artikel inkluderades då fokus låg mer på upplevelser från akutmottagningen.  

När artiklarna hade granskats togs nyckelfynd ut från varje enskild artikel vilket ställde höga 

krav på att inte använda sin förförståelse och att inte tolka materialet då en deskriptiv syntes 

valdes att göras. Det fanns en försiktighet kring att förförståelsen inte skulle träda in under 

examensarbetets process. Utifrån Evans (2002) olika analyssteg kunde olika teman och 

subteman identifieras. Identifiering av teman och subteman ansågs vara svårare än förväntat 

då även en tolkning kunde ske vid bildandet av teman och subteman. Teman identifierades 

genom att jämföra likheter och skillnader mellan nyckelfynd från de vårdvetenskapliga 

artiklarna. Vid analysprocessen fanns dock en styrka genom att se likheter och olikheter 

mellan olika nyckelfynd vilket gjorde att formulering av teman och subteman var lättare. 

Användning av färgpennor underlättade ytterligare att särskilja nyckelfynden ifrån 

varandra.  Vissa teman omformulerades under examensarbetets gång då temat inte 

förklarade innebörden av patienters upplevelser tillräckligt. Nyckelfynd flyttades runt under 

hela dataanalysen då nyckelfynden ansågs vara mer passande i andra teman och subteman. 

Vid hantering av nyckelfynden försöktes en textnära analys av varje nyckelfynd göras där den 

engelska översättning var så textnära som möjligt. Eftersom examensarbetet var skrivet av 

två personer beslutades det att diskutera kring den engelska översättningen på nyckelfynden 

då kunskapen kring engelska språket var olika. Diskussionen och användning av vedertagna 

lexikon gjorde att feltolkningar och förvrängning av datamaterialet kunde minimeras. Även 

att nyckelfynden identifierades av två personer gjorde att feltolkningar kunde minimeras. 

Identifieringen och val av nyckelfynd gjordes i samråd med varandra där artiklarna delades 

upp för att identifiera nyckelfynd och sedan byttes artiklarna för att se att inget nyckelfynd 

uteblivit eller förvrängts.  

Risken med examensarbetet kan ha varit att giltigheten kunde påverkas, eftersom till 

analysen användes bearbetat material. Polit och Beck (2016) menar att giltigheten är kriteriet 

för att kunna påvisa tillförlitlighet i en studie, genom noggrann beskrivning av hur studien 

genomfördes. Examensarbetet följde giltighets kriteriet genom att utförligt beskriva 

genomförande av examensarbetet. Trovärdighet bedömer studiens tillförlitlighet genom att 

säkerställa att studien kan genomföras igen och få samma eller liknande resultat. 

Trovärdigheten i en studie ska dessutom vara oberoende av tid och omständigheter (Polit & 
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Beck, 2016). Trovärdigheten i examensarbete kunde påvisas då artiklar med god kvalitet 

användes samt att artiklarna hade liknande slutsatser. Dessutom hade examensarbete 

lämpliga inklusions- och exklusionskriterier vilka bidrog till att artiklarna som användes var 

lämpliga för examensarbetets syfte. Överförbarhet enligt Polit och Beck (2016) innebär att 

resultatet kan tillämpas på andra grupper eller omständigheter. Då examensarbetets resultat 

baseras på artiklar som undersökte olika grupper av patienter samt olika åldersgrupper kan 

överförbarheten påvisas. Majoriteten av artiklarna baserades på akutsjukvård i Sverige därför 

kunde överförbarheten påverkas negativt, eftersom akutsjukvård kan ha en annan 

uppbyggnad i andra länder. 

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets förlopp fanns en strävan efter att följa etiska regler och riktlinjer 

enligt CODEX (2017a). Dessutom följdes reglerna angående behandling av data beskrivna i 

CODEX (2017c). Dessa regler innebär att datamaterialet inte ska förfalskas, plagieras eller 

förvrängas samt ett objektivt sätt tillämpades under hela analysprocessen. Datamaterialet 

som användes i examensarbetet var peer reviewed. Peer review processen säkerställer att 

studierna var etiskt acceptabla. Dessutom utfördes en ytterligare kvalitetsgranskning utifrån 

Friberg (2017) för att utesluta artiklarna som inte hade tillräckligt hög kvalité och etisk 

ställning. Genom att analysprocessen utfördes textnära samt att översättning från engelska 

till svenska skedde genom att använda en vedertagen uppslagsbok försäkrades att 

datamaterialet behandlades objektivt. I examensarbetet användes citat för att exemplifiera 

patienternas upplevelser och för att förstärka examensarbetets trovärdighet. Citatet används 

i enligheten med Vetenskapsrådet (2017) genom att utförligt källhänvisa till originalartikel 

som citatet är taget ifrån samt citationstecken användes. Alla citat skrevs i originalspråk för 

att minimera risken för felaktigt översättning. Källhänvisningar följde APA referenssystem 

för att möjliggöra för läsaren att följa materialets ursprung. Noggrann beskrivning av 

källhänvisningar var en viktig aspekt under examensarbetets gång då risken för plagiering 

minimerades och som dessutom förstärker examensarbetets trovärdighet. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av korta vårdmöten inom 

akutsjukvården. I akutsjukvården ställs det krav på sjuksköterskor att ge patienter en vård av 

högsta kvalitet men även i möten med patienter se hela individen. Ur resultatet återfinns 

många olika delar av mötet. Patienter upplevde behov av att få sjuksköterskors 

uppmärksamhet, dessutom upplevdes en osäkerhet angående personalens kompetens på 

grund av bristande kommunikation. Sjuksköterskor tenderade i möten med patienter att inte 

se de som individer med kroppsliga, andliga och själsliga behov. Patienter upplevde även en 

övergivenhet, ensamhet, frustration och bristande tillit i mötet med sjuksköterskor. En del 
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patienter beskrev att uppmärksamhet då gavs av sjuksköterskor och då kunde möten 

upplevas som tryggt och omtänksamt. Dessutom att få vara i centrum gav en känsla av 

värdighet då sjuksköterskor visade intresse för patienters berättelse. Det är av stor betydelse 

att sjuksköterskor får en ökad förståelse om patienters upplevelser för att möta patienter 

utifrån en helhetssyn och sträva efter att ge en personcentrerad vård. Om sjuksköterskor 

innehar ett empatiskt förhållningssätt och bekräftar patienter kan det med större sannolikhet 

vara lättare att skapa ett meningsfullt möte där vårdkvalitetén kan förbättras. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I resultatet framkom många skilda meningar utifrån patienters upplevelser av vårdmöten 

med sjuksköterskor inom akutsjukvården. Majoriteten av upplevelser var negativa, därför 

anses det viktigt att vidare forskning bedrivs inom ämnet. Genom att undersöka fenomen kan 

ytterligare en djupare förståelse av fenomenet framhävas. Exempelvis kan en studie utföras 

om hur akutsjukvården kan förbättras utifrån patienters upplevelser, då akutsjukvården i 

nuläget upplevs vara effektivt, men samtidigt upplevs missnöje hos patienter, då deras behov 

av en relation till sjuksköterskor inte tillfredsställs. Akutsjukvården behöver ständigt 

utvecklas då korta vårdmöten är av stor betydelse. Djupare förståelse av patienters 

upplevelser samt hur denna kunskap kan användas kan leda till att vården inom 

akutsjukvården blir mer personcentrerad samt att patienttillfredsställelse kommer att 

förbättras. Patienters upplevelser av vården är en viktig del av evidensbaserad vård då vården 

ska utgå från patienters resurser och möjligheter till att vara delaktiga i vården. Således kan 

vidare forskning bedrivas om arbetsmiljön inom akutsjukvården då arbetsmiljön var en stor 

faktor till att patienters upplevelser var negativa. I framtiden skulle en förbättring i 

arbetsmiljön dels gynna sjuksköterskor, stärka patientsäkerheten, mindre stress såväl som 

tidsbrist. Forskning inom området kan då ge en förbättrad vård för patienter.  

 

 



 26 

REFERENSLISTA 

Artiklarna markerade med * analyserades 

 
Almerud Österberg, S. (2014). Akut omhändertagande ur ett omvårdnadsperspektiv. In A.-K.

 Edberg, & H. Wijk, Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (ss. 687–702). 

 Lund: Studentlitteratur. 

 Andersson, H., Jakobssen, E., Furåker, C., & Nilsson, K. (2012). The everyday work at a 

 Swedish emergency department – The practitioners’ perspective. International 

 Emergency Nursing, 20(2), 58–68. doi:10.1016/j.ienj.2011.06.007 

 

Baggens, C., & Sandén, I. (2014). Omvårdnad genom kommunikativa handlingar. I F. 

 Friberg, & J. Öhlén, Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (ss. 

 507–537). Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, L. (2014). Sjuksköterskans ansvar för vårdrelationen med patienten. I E. Dahlborg-

 Lyckhage, Att bli sjuksköterska- en introduktion till yrke och ämne (ss.146–160). 

 Lund: Studentlitteratur 

 

Bolster, D., & Manias, E. (2010). Person-centred interactions between nurses and patients 

 during medication activities in an acute hospital setting: Qualitative observation and 

 interview study. International Journal of Nursing Studies, 47(2), 154–165. 

 doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021 

 
CODEX (2017a) Forskarens etik. Uppsala. hämtad den 2017-12-11 från 

 http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

 

CODEX (2017b) Peer Review. Uppsala. hämtad den 2017-12-11 från 

 http://www.codex.vr.se/etik7.shtml 

 

CODEX (2017c) Oredlighet i forskning. Uppsala. Hämtad den 2017-12-11 från 

 http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

 

*Doohan, I., & Saveman, B.-I. (2015). Need for compassion in prehospital and emergency 

 care: A qualitative study on bus crash survivors’ experiences. International 

 Emergency Nursing, 23(2), ss. 115-119. doi:10.1016/j.ienj.2014.08.008 

 

Edwards, B. (2007). Walking in – Initial visualisation and assessment at triage. Accident and 

 Emergency Nursing, 15(2), ss. 73–78. doi:10.1016/j.aaen.2006.12.008 

 

Edwards, B., & Sines, D. (2007). Passing the audition – the appraisal of client credibility and 

 assessment by nurses at triage. Journal of Clinical Nursing, 17(18), 2444–2451. 

 doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01970.x 

 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://www.codex.vr.se/etik7.shtml
http://www.codex.vr.se/etik6.shtml


 27 

Eldh, A-C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I F. Friberg, & J. Öhlén, Omvårdnadens 

 grunder - Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Elmqvist, C., & Frank, C. (2015). Patients' strategies to deal with their situation at an 

 emergency department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(1), 145–151. 

 doi:10.1111/scs.12143  

 
*Elmqvist, C., Frilund, B., & Ekebergh, M. (2012). On a hidden game board: the patient’s 

 first encounter with emergency care at the emergency department. Journal of Clinical 

 Nursing, 21(17/18), 2609–2616. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 

 processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22–26. 

 

*Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2009). Patient participation in emergency care– A  

 phenomenographic study based on patients’ lived experience. International  

  Emergency Nursing, 17(1), 15–22. doi:10.1016/j.ienj.2008.09.003  

Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg, Dags för uppsats - 

 Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 37–48). Lund: 

 Studentlitteratur.  

Fry, M., Gallagher, R., Chenoweth, L., & Stein-Parbury, J. (2014). Nurses’ experiences and 

 expectations of family and carers of older patients in the emergency department. 

 International Emergency Nursing, 22(1), 31–36. doi: 10.1016/j.ienj.2013.03.007 

 
Fry, M., MacGregor, C., Ruperto, K., Jarrett, K., Wheeler, J., Fong, J., & Fetchet, W. (2013). 

 Nursing praxis, compassionate caring and interpersonal relations: An observational 

 study. Australasian Emergency Nursing Journal, 16(2), 37–44.   

 doi:10.1016/j.aenj.2013.02.003 

 

Grover, E., Porter, J. E., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’  

 perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department.  

 Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), (ss. 92–97).   

 doi:10.1016/j.aenj.2017.01.003 

 

Göransson, K., Eldh, A. C., & Jansson, A. (2008). Triage på akutmottagning. Lund:  

 Studentlitteratur. 

 

*Harris, B., Beurmann, R., Fagien, S., & Shattell, M. M. (2016). Patients' experiences of 

 psychiatric care in emergency departments: A secondary analysis. International 

 Emergency Nursing, 26, 14-19. doi:10.1016/j.ienj.2015.09.004 

 

Højskov, I. E., & Glasdam, S. (2014) Transformation of admission interview to 

 documentation for nursing practice. Nordic College of Caring Science, 28; 478–485. 

 doi:10.1111/scs.12071 



 28 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) hämtad 2017-11-27 från: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Johansen, M. L. (2014). Conflicting Priorities: Emergency Nurses Perceived Disconnect  

 Between Patient Satisfaction and the Delivery of Quality Patient Care. Journal of  

 Emergency Nursing, 40(1), ss. 13–19. doi:10.1016/j.jen.2012.04.013 

 
*Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients’ conceptions of the triage 

 encounter at the Emergency Department. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

 24(4), 746–754. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00772.x 

 

Nyström, M. (2003). Möten på en akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 

*Olofsson, P., Carlström, E., & Bäck-Pettersson, S. (2012). During and beyond the triage 

 encounter Chronically ill elderly patients’ experiences throughout their emergency 

 department attendances. International Emergency Nursing, 20(4), 207–213. 

 doi:10.1016/j.ienj.2012.03.006 

 

*Olthuis, G., Prins, C., Smits, M.-J., van de Pas, H., Bierens, J., & Baart, A. (2014). Matters of 

 Concern: A Qualitative Study of Emergency Care From the Perspective of Patients. 

 Annals of Emergency Medicine, 63(3), 311-319. 

 doi:10.1016/j.annemergmed.2013.08.018 

 

Patientlagen (SFS 2014:821) Hämtad 2017-11-27, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) Hämtad 2017-11-27, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 

 nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Sanders, S., & Minick, P. (2014). Making better decisions during triage. Emergency Nurse, 

 22(6), ss. 14–19. doi:10.7748/en.22.6.14.e1336 

 

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer - en filosofisk belysning. I Friberg, F., Öhlen, J,  

  Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (ss.439–464). Lund: 

 Studentlitteratur. 

*Schultz, H., Qvist, N., Mogensen, C., & Pedersen, B. (2014). Perspectives of patients with 

 acute abdominal pain in an emergency department observation unit and a surgical 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659


 29 

 assessment unit: a prospective comparative study. Journal of Clinical Nursing, 

 23(21/22), 3218–3229. doi:10.1111/jocn.12570 

 

Stenlund, A.-L. (2015). Akutsjukvård. Malmö: Gleerups. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017) Kompetensbeskrivning för legitimerad 

 sjuksköterska. Hämtad 2017-11-13, från: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-

legitimerad-sjukskoterska/ 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016a) Personcentrerad vård. Hämtad 2017-04-05 från 

 https://www.swenurse.se/personcentrerad-vard 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2016b). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 2017-11-27, 

från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-

omvardnad/   

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2017-11-

27, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-

for-sjukskoterskor/ 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing (2:a uppl.). Philadelphia: Davis. 

 

Werntoft, E. (2014). Styrning och prioritering i vården. I A. Ehrenberg, & L. Wallin, 

 Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (ss. 225–250). Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

*Wiman, E., Wikblad, K., & Idvall, E. (2007). Trauma patients’ encounters with the team in 

 the emergency department—A qualitative study. International Journal of Nursing 

 Studies, 44(5), 7. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.014  

Vetenskapsrådet (2017) God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 

 2017-12-11 från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg, Dags för uppsats - Vägledning för 

 litteraturbaserade examensarbeten (ss. 59–82). Lund: Studentlitteratur. 

 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/personcentrerad-vard
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


   

BILAGA A SÖKMATRIS  

Databas Sökord Träffar Valda 
artiklar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Artikel 
nr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINAHL 
Plus 

care meeting AND 
nurse-patient relations 
AND 
nurses experience OR 
perspective OR view 

63 1 63 3 7 

short encounter AND 
nurs* 

26 1 26 3 9 

emergency nursing AND 
encounter 

43 1 43 14 6 

nurse-patient relations 
AND emergency AND 
nurs* 

204 1 200 10 3 

nursing AND patient 
perceptions AND 
emergency 

192 1 192 12 4 

Patient´s experience of 
emergency care 
AND encounter 

12 1 12 4 5 

patient´s experiences 
AND Encounter AND 
Emergency AND 
Trauma patients 

2 1 2 1 10 

Manuell 
sökning 

Science Direct  3   1,2,8 

 

 

 

 



   1 

BILAGA B ARTIKELMATRIS  

  

 TITEL SYFTE METOD RESULTAT Kvalité 

1 Doohan, I., & 

Saveman, B.-I. 

(2015). Need for 

compassion in 

prehospital and 

emergency care: A 

qualitative study 

on bus crash 

survivors’ 

experiences. 

International 

Emergency 

Nursing, 23(2), ss. 

115-119. 

Syftet var att 

utforska de 

överlevandes 

erfarenheter efter en 

stor bussolycka.   

Semi-strukturerade 

telefonintervjuer 

genomfördes med 54 av 

56 överlevande 

passagerare 5 år efter en 

bussolycka i Sverige. 

Intervjuer analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kategorier som 

upptäcktes var: 

prehospital obehag, 

brist på medlidande, 

missnöje med krisstöd 

samt tillfredställande 

initalvård. Viktigaste 

resultaten var 

bristande medkänsla 

på akutmottagning. 

Detta orsakade oro 

blad de som överlevde 

samt att vissa 

stödbehov inte blev 

uppfyllda.  

Hög 

2 Elmqvist, C., & 

Frank, C. (2015). 

Patients' strategies 

to deal with their 

situation at an 

emergency 

department. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 29(1), 

145–151. 

Syftet var att 

beskriva 

patienternas 

strategier att hantera 

sin situation på 

akutmottagning.  

Sekundär analys av 13 

intervjuer förankrade i 

livsvärldsperspektiv har 

gjorts. Intervjuerna 

Analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys.   

Studien visade att 

patienternas strategier 

för att hantera 

situationen på 

akutmottagning var 

passiva eller aktiva. 

Den passiva strategin 

var att vara patient och 

aktiva strategierna 

varierade i termer att 

ha en dold taktik, 

använda en synlig 

taktik samt använda 

familjer som stöd.   

Hög 

3 Elmqvist, C., 

Frilund, B., & 

Ekebergh, M. 

(2012). On a 

hidden game 

board: the patient’s 

first encounter 

with emergency 

care at the 

Syftet var att 

beskriva och förstå 

patientens första 

möte med 

akutsjukvård på 

akutmottagning. 

Upplevelser av 

patienterna, 

Data bestod av 14 öppna 

intervjuer med 

patienterna, anhöriga och 

de första respondenter 

från olika professioner.  

En livsvärldsforskning 

användes i fyra olika 

situationer på 

Analysen visade att 

berättelser om 

förflutna, nuet samt 

framtiden 

karakteriserade mötet 

där ömsesidiga 

berättelser skapade en 

gemensamgrund för de 

Hög 



   2 

emergency 

department. 

Journal of Clinical 

Nursing, 

21(17/18), 2609–

2616. 

anhöriga samt första 

respondenter från 

olika professioner. 

akutmottagningar.  involverade i mötet. 

Vidare fem 

beståndsdelar beskrev 

variationerna; vaga 

regler och motstridiga 

förväntningar under 

mötet, mötet med den 

biologiska kroppen, 

’ärtiga möten’, 

isolerade i tidlöst möte 

och strävande efter 

mening i mötet. 

4 Frank, C., Asp, M., 

& Dahlberg, K. 

(2009). Patient 

participation in 

emergency care– A 

phenomenographic 

study based on 

patients’ lived 

experience. 

International 

Emergency 

Nursing, 17(1), 15–

22. 

Syftet var att 

beskriva 

patienternas olika 

uppfattningar om 

patientdeltagande i 

vården på en 

akutavdelning.  

Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv 

utfördes 9 intervjuer 

med patienter på en 

akutavdelning.  

Den fenomenografiska 

analysen visade att 

deltagande innebär 

kontakt med 

akutvårdsavdelningens 

personal. Detta visade 

sig i tre kategorier: 

vara erkänd; kämpa 

för att bli involverad; 

samt ha ett tydligt 

utrymme. 

Hög 

5 Harris, B., 

Beurmann, R., 

Fagien, S., & 

Shattell, M. M. 

(2016). Patients' 

experiences of 

psychiatric care in 

emergency 

departments: A 

secondary analysis. 

International 

Emergency 

Nursing, 26, 14-19. 

Syftet var att 

beskriva 

uppfattningar av 

besökare på en 

akutmottagning som 

upplever 

emotionellt ångest. 

Identifiering av 

dessa teman kan 

förbättra 

omvårdnadsåtgärder 

som kan minimera 

stress och optimera 

resultaten av 

behandling av 

psykiatriska 

I denna sekundära analys 

användes en kvalitativ 

metod, fenomenologisk 

metod för att analysera 

en identifierad data som 

ursprungligen samlades 

in i en studie av 

erfarenheter av 

psykiatrisk nödsituation i 

en samhällsbaserad 

krishanteringsinstitution. 

 

Resultaten består av 

tre huvudteman: 

’Akutmottagningens 

lokaler är kalla och 

kliniska’; ’De pratar 

med dig som om du är 

en galen människa’; 

’Du är lämnat åt sidan 

mot din vilja’. Ett 

tema över alla tre 

teman är inverkan av 

sjuksköterskans 

kommunikation, både 

positiv och negativ, på 

patienternas 

uppfattningar av deras 

Hög 



   3 

nödsituationer.  möten på 

akutmottagningen. 

6 Möller, M., 

Fridlund, B., & 

Göransson, K. 

(2010). Patients’ 

conceptions of the 

triage encounter at 

the Emergency 

Department. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 24(4), 

746–754. 

Syftet var att 

beskriva patienters 

uppfattningar av 

triagering på en 

akutmottagning. 

Intervjuer med 20 

patienter från olika triage 

kategorier som besökte 

akutmottagning i södra 

Sverige. Analysen 

gjordes med 

fenomenografiskt ansats.  

Fem möten framkom 

baserad på 16 olika 

föreställningar: osäker, 

humanistisk, logisk, 

utbyte av information 

samt kringliggande 

möten.  

Hög 

7 Olofsson, P., 

Carlström, E., & 

Bäck-Pettersson, S. 

(2012). During and 

beyond the triage 

encounter: 

Chronically ill 

elderly patients’ 

experiences 

throughout their 

emergency 

department 

attendances. 

International 

Emergency 

Nursing, 20(4), 

207–213. 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva upplevelser 

av en grupp av 

kronisk sjuka äldre 

patienter under 

deras möte vid 

triage samt deras 

vistelse på 

akutmottagningen. 

14 intervjuer gjordes 

med kronisk sjuka ålder 

patienter i ålder mellan 

71–90 år. Livsvärld 

perspektiv användes för 

att beskriva essensen av 

patienternas 

erfarenheter. Studie 

gjordes med en 

deskriptiv 

fenomenologisk ansats. 

Besök på 

akutmottagningen 

upplevdes som 

motsägande. Triage 

främjade förtroende 

och satte lovande 

förväntningar, men 

under resterande del 

av vistelse upplevde 

patienterna att de blev 

lämnade och glömda 

samt att personalen var 

oengagerad och 

motvillig. 

Hög 

8 Olthuis, G., Prins, 

C., Smits, M.-J., 

van de Pas, H., 

Bierens, J., & 

Baart, A. (2014). 

Matters of 

Concern: A 

Qualitative Study 

of Emergency Care 

From the 

Perspective of 

Patients. Annals of 

Emergency 

Syftet var att 

undersöka vad 

patienterna 

egentligen upplever 

under deras besök 

på akutmottagning, 

för att kunna förstå 

relations förlopp 

mellan patienterna 

och personalen.  

Etnografisk studie. 

Observationer på en 

akutmottagning. 16 fall 

undersöktes med en 

grounded theory ansats. 

Samlad data visade att 

patienterna på 

akutmottagningen 

kontinuerligt och 

aktivt jobbar med 

hantering av deras 

åkomma, 

konsekvenserna av 

denna samt situationen 

de befinner sig i. 

Kännetecken för dessa 

’patient problem’ 

Hög 



   4 

Medicine, 63(3), 

311-319. 

indikerade ett visst 

problem; ha en 

personlig karaktär, 

ålägger sig med en 

viss brådskande samt 

kräver patient insats. 5 

kategorier av 

patientens bekymmer 

etablerades: ångest, 

förväntningar, vård till 

handhållande, 

uthållighet samt 

erkännande. 

9 Schultz, H., Qvist, 

N., Mogensen, C., 

& Pedersen, B. 

(2014). 

Perspectives of 

patients with acute 

abdominal pain in 

an emergency 

department 

observation unit 

and a surgical 

assessment unit: a 

prospective 

comparative study. 

Journal of Clinical 

Nursing, 

23(21/22), 3218–

3229. 

Syftet var att 

undersöka 

patienternas 

perspektiv när de 

ankommer till en 

akutvårdsavdelning 

med en akut 

buksmärta och 

jämföra detta med 

deras perspektiv när 

de läggs in på en 

kirurgisk avdelning.  

21 patienter deltog i 

studien. Patientens 

observationer samt 

kvalitativa intervjuer 

utfördes. Analys gjordes 

med fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Patienterna hade 

många möten med 

personalen på en 

akutvårdsavdelning, 

dessa kunde skapa 

missförtroende. Dock 

på en kirurgisk 

avdelning upplevde 

patienterna brist på 

möten som också 

bidrog till 

missförstånd. På 

akutvårdsavdelningen 

hade patienterna mer 

kontakt med andra 

patienter på 

avdelningen, som var 

störande under tiden 

patienterna ville vila 

men gynnsam när de 

behövde hjälp. På 

båda avdelningarna, 

upplevdes vården som 

opersonlig vilket 

gjorde att patienterna 

upplevde svårigheter 

med att göra 

Hög 



   5 

informerade val.  

10 Wiman, E., 

Wikblad, K., & 

Idvall, E. (2007). 

Trauma patients’ 

encounters with the 

team in the 

emergency 

department—A 

qualitative study. 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 44(5), 

714-722. 

Syftet var att 

utforska trauma 

patienters 

upplevelser av 

möten med 

traumateam. 

 

Data samlades genom 

semi-strukturerade 

intervjuer.   

Tre huvudkategorier 

identifierades, märkta 

som sätt att vara med 

patienterna: sakliga, 

uppmärksamma och 

oengagerad. Alla 

möten innehöll det 

sakliga samt för det 

mesta kombination av 

det sakliga och 

uppmärksamma. 

Patienterna var nöjda 

med dessa lägen då de 

skapade känslor av 

förtroende, komfort 

samt tillfredsställelse. 

Oengagerat sätt att 

vara i vissa möten 

skapade känslor av 

missnöje samt att 

patienterna upplevde 

att de blev övergivna. 

Hög 



 

 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

 
Granskningsfrågor formulerade enligt Friberg (2017), s.187. Frågorna nedan är 

omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för JA.   

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och är det avgränsat? JA/NEJ 

2. Finns det tydliga teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? JA/NEJ 

4. Är syftet klart formulerat? JA/NEJ 

5. Är metoden tydligt beskriven? JA/NEJ 

6. Är undersökningspersonerna eller situationerna tydligt beskrivna? JA/NEJ 

7. Har tillvägagångssättet vid analys av datamaterial varit tydligt beskrivet? JA/NEJ 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ 

9. Är resultatet beskrivet på ett tydligt sätt? JA/NEJ 

10. Har författarna tydliga argument? JA/NEJ 

11. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? JA/NEJ  

12. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? JA/NEJ 

13. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? JA/NEJ 

Summan av poäng___ 

Högkvalitet: 10–13 poäng 

Medelkvalitet: 6–9 poäng 

Låg kvalitet: 1–5 poäng



 

 

BILAGA D KVALITETSGRANSKNINGSTABELL  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Finns det ett tydligt 
problem formulerat och 
är det avgränsat? 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2 

Finns det tydliga 
teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

3 
Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

 0  0 0   0  0  0 0  0  0   0 

4 Är syftet klart formulerat?  1  1 1  1  1  1   1 1  1  1  

5 Är metoden tydligt 
beskriven? 

1   1 1  1  1  1  1  1  1  1  

6 

Är 
undersökningspersonerna 
eller situationerna tydligt 
beskrivna? 

 1  1 1   1 1   1 1   1 1  1  

7 
Har tillvägagångssättet 
vid analys av datamaterial 
varit tydligt beskrivet? 

 1 1  1  1  1  1  1   1 1  1  

8 
Hänger metod och 
teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

1  1  1   1 1  1   1  1  1  1 

9 Är resultatet beskrivet på 
ett tydligt sätt? 

1  1  1   1 1  1  1   1  1  1 

10 Har författarna tydliga 
argument? 

1  1   1 1  1  1  1   1 1   1 

11 Är metoddiskussionen 
tydligt beskriven? 

 1 1  1   1  0 1   1  1  1  1 

12 

Finns det en återkoppling 
till 
omvårdnadsvetenskapliga 
utgångspunkter? 

0  0   0 0   0 0  0   0  0  0 

13 
Sker en återkoppling till 
det praktiska 
vårdarbetet? 

1  1  1   1  1 1  1  1   1  1 

 

Total poäng: 11   11 11  11  10  11  11   11  11  11 
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