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SAMMANFATTNING 
 
Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet 
blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det 
förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en 
avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskans kompetens och erfarenheter har 
en avgörande betydelse på akutmottagningen där sjuksköterskan snabbt behöver identifiera, 
prioritera och påbörja adekvat behandling vid livshotande tillstånd. Centralt i arbetet är att 
sjuksköterskan med ett ledande ansvar samverkar i team med såväl patienter och närstående 
som kollegor. Sjuksköterskan leder och fördelar arbetet med tydlighet för att säkra vården av 
patienten. 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att leda omvårdnaden på en 
akutmottagning. 
  
Metoden som användes var en litteraturöversikt. Datainsamlingen utgick från sökningar i 
databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL samt manuell sökning. Tolv kvalitativa, fyra 
kvantitativa och tre artiklar med mixad design låg till grund för resultatet. 
 
I resultatet framkom fem teman: betydelsen av kunskap inom ledarskap och akutsjukvård, 
erfarenhetens betydelse av att leda i akuta situationer, intuitions betydelse vid bedömning och 
prioritering, kommunikationens betydelse för att uppnå en säker vård och faktorer som 
påverkar sjuksköterskans ledarskap. Sjuksköterskors erfarenheter visade att identifierade och 
beskrivna teman hade en avgörande betydelse för effekten på ledarskapet. Därigenom sågs 
positiva effekter på både arbetsplats, patientflöde och teamarbete och vården koordinerades 
väl ur ett helhetsperspektiv.  
 
Slutsatsen av resultatet visade att teoretisk kunskap inom både ledarskap och akutsjukvård 
samt erfarenheter hade betydelse för ledarskapet i arbetet på akutmottagningar. De mindre 
erfarna sjuksköterskorna behövde mera tid och träning för att kunna utveckla strategier som 
de erfarna sjuksköterskorna skaffat sig över tid. Emellertid visade studien att sjuksköterskor 
med kompetens och erfarenhet inte kunde hantera hur hög arbetsbelastning som helst. 
 
 
Nyckelord: akutsjukvård, erfarenheter, intuition, kommunikation och ledarskap. 
  



 

 
ABSTRACT 
 
The work in an emergency department (ED) is both complex and unforeseeable where the 
patient which arrives is a blank canvas – you will never know what you will receive until they 
stand in front of you. This put high pressure on the nurse’s nursing care and leadership. It´s 
expected that the nurses competence and experience have a deciding factor on an ED where 
the nurse quickly needs to identify, prioritize and begin adequate nursing care and treatment 
in a life threating situation. The central part is that nurse with the primary responsibility 
coordinates the team, leading and dividing up the work with clear context to ensure the proper 
care of the patient. 
 
The aim of this study was to highlight the nurse’s experience to lead the nursing care on the 
emergency department. 
 
The method which was used was a literature review. The data collected was based on 
PubMed, SveMe+ and CINAHL and manual searches. Twelve qualitative, four quantitative 
and three articles with a mixted design were found and was base for this result. 
 
From the result, five themes became apparent: the importance of knowledge in leadership and 
emergency medical service, the importance of experience of conducting acute situations, the 
importance of intuition when assessing and prioritizing, the importance of communication to 
achieve patient safety and facts that effect nurses leadership. Nurses with experience skills 
proved to have an effect on the leadership and affected in a positive way both the workplace, 
patient flow and teamwork in an efficient way and the nursing care was co-ordinated well 
overall.  
 
The conclusion of the study showed that both theoretical knowledge and experience within 
leadership and emergency medical service have a major influence on the work in an ED. The 
less experienced nurses needed more time and training to be able to obtain strategies the more 
experienced nurses gained over time. However, the study showed that nurses with 
competence could not cope with an ever increasing workload. 
 
 
Keywords: emergency medical service, experience, intuition, communication and leadership. 
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INLEDNING 
 
Att vårda akutsjuka personer är komplext och kräver god kunskap. Legitimerade 
sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade 
bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i 
partnerskap med patienten. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande 
skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017). På en akutmottagning handläggs patienter med olika 
sjukdomar och skador där allvarlighetsgraden på tillstånden varierar. Sjuksköterskans 
kunskap och erfarenheter har betydelse för hur omhändertagande och vården blir. Arbetet på 
en akutmottagning kräver att personalen har en bred kompetens och har förmåga att hantera 
flera uppgifter samtidigt. Det i sin tur ställer krav på ett väl fungerande ledarskap (Elmqist, 
Fridlund & Ekebergh, 2011; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2011). I nutid finns 
inga krav på att en sjuksköterska ska ha en vidareutbildning inom akutsjukvård och därför ser 
kompetensen och erfarenheterna olika ut på akutmottagningar (Inspektionen för vård och 
omsorg [IVO], 2015). Krav som finns är att både en sjuksköterska och en akutsjuksköterska 
ska arbeta utifrån evidens. Varje sjuksköterska har ett eget ansvar att inhämta den kunskap 
som krävs för att arbeta inom den aktuella verksamhet som hen själv har valt att vara verksam 
i (SSF, 2017; Swedish Emergency Nurses Association [SENA], 2017). Sjuksköterskans 
ledarskap syftar till att skapa förutsättningar till att bedriva en patientsäker vård för så väl 
patient och närstående som för medlemmarna i akutvårdsteamet (SSF, 2017; SENA, 2017). 
Det förekommer olika begrepp inom akutsjukvården där sjuksköterskan har en ledande roll. 
Begreppen som nämnts är koordinator, ledningsansvarig sjuksköterska och 
ledningssjuksköterska (Andersson et al., 2011; Andersson, 2014; Wikström, 2006). 
 
BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras och definieras de olika krav som en sjuksköterska möts av i sin roll 
som ledare av team på en akutmottagning. 
 
Sjuksköterskans ledarskap 
 
Det finns flera olika förklaringar till vad som menas med ett ledarskap. En vanlig beskrivning 
är att ledarskapet innebär en förmåga att påverka en grupp människors beteende och på så sätt 
uppnå ett visst mål (Yukl, 2006). Sjuksköterskans ledarskap och pedagogiska roll inriktar sig 
på att ge förutsättningar för en god och säker vård genom att leda, prioritera och samordna 
omvårdnadsarbetet i sin helhet. På så sätt ges patienten och närstående en upplevelse av en 
vård med god kvalitè (SSF, 2017; Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). På en 
akutmottagning är sjuksköterskans arbetssituationen oförutsägbar vilket ställer krav på en 
förmåga att leda omvårdnaden för såväl patienter och närstående som medlemmar i teamet 
(Elmqist et al., 2011). Sjuksköterskans roll kan dessutom innebära att ha det övergripande 
omvårdnadsansvaret för hela akutmottagningen och den ledningsansvariga sjuksköterskan ses 
därmed som en spindel i nätet (Williams, 2017; Andersson et al., 2011). En ledningsansvarig 
sjuksköterska på en akutmottagning förväntas strukturera arbetet under ett arbetspass, 
konstant prioritera vilka arbetsuppgifter som ska utföras och i vilken ordning. Den 
ledningsansvariga sjuksköterskan kontrollerar kontinuerligt hur arbetssituationen ser ut och 
organiserar befintliga resurser utifrån det aktuella arbetsflödet på akutmottagningen 
(Andersson, et al., 2011).  
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För att undvika ineffektivt och ett dåligt arbetssätt har ledarskap visat sig spela en viktig roll 
och skapar ett gott samarbete i akuta situationer (Huettermann, Doering, & Boerner, 2014; 
Andersson, et al., 2011).  
 
Teamsamverkan 
  
En akutsjuksköterska har krav på att samverka i team och förväntas leda och stödja andra i 
arbetet med akutsjukvård och i katastrofsituationer. Syftet är att rädda liv men också att 
minska risken för efterkommande komplikationer. Det centrala med att arbeta i team är att 
personalen samverkar med varandra (SENA, 2017; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 
2011). I ett akutvårdsteam har teamledarens kompetens en avgörande betydelse för hur 
kvalitén på vården till patienten blir. Teamledaren behöver ha en tydlig överblick över 
patienten och monitorer med vitala parametrar och samtidigt leda teamarbetet. Det är av vikt 
att samtliga i teamet vet vad de förväntas göra. Den som leder arbetet fattar tydliga beslut och 
teamets medlemmar efterföljer besluten (Härgestam, Hultin, Brulin & Jacobsson, 2016). 
Samarbete i team med patienten i fokus, skapar förutsättningar till en omvårdnadsplan vilket 
kan förkorta tiden i vårdkedjan (Rehnström & Dahlborg- Lyckhage, 2016; Andersson et al., 
2011). Olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt där utvecklat samarbete och väl 
inarbetade rutiner i teamarbetet främjar säkerheten för patienten (Hälso- och sjukvårdslag 
[SFS], 2017:30; Andersson et al., 2011; Travers & Lee, 2006; Wheelan,2010). 
 
Patientsäkerhet 
 
Patientsäkerhet är grundläggande inom hälso- och sjukvården och innebär att vården skall 
vara av god kvalitet och lättillgänglig (SFS, 2017:30; Patientsäkerhetslag, [SFS], 2010:659; 
Andersson et al., 2011). Patientsäkerhetskultur är grundläggande på en akutmottagning detta 
beroende på den stora mängd människor som befinner sig där. Patientsäkerhetskultur 
definieras som de attityder och förhållningssätt som vårdenheten har vilket har betydelse för 
patientsäkerheten (Flin, Burns, Mearns, Yule & Robertson, 2006). Patientsäkerhet är nära 
sammankopplat med en god vård och kännetecknas av att den är baserad på kunskap som är 
ändamålsenlig, säker, effektiv, jämlik och patientfokuserad. Den bygger på respekt gentemot 
patientens integritet och självbestämmande för att tillgodose patientens behov av säkerhet och 
kontinuitet. Begreppet patientsäkerhet definieras såsom skydd mot vårdskada, vilket kan 
uppstå dels p.g.a. vård och behandling men också utav den vård som inte har givits. En 
vårdskada bedöms utifrån om patienten har utsatts för lidande, fått kroppslig skada, en 
psykisk sjukdom eller skada eller avlidit. En allvarlig vårdskada innefattar att skadan är 
bestående eller att patienten har fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. För att uppnå 
en hög patientsäkerhet och undvika vårdskador har alla inom vården ett gemensamt ansvar i 
varje möte och i varje moment runt patienten (SFS, 2010:659; SSF, 2017; Socialstyrelsen, 
2017). En faktor som har visat sig ha betydelse för patientsäkerheten är sjuksköterskans 
trivsel på arbetsplatsen och den är en av de bidragande faktorerna till att en säker vård bedrivs 
(Elsous, Akbari Sari, Al Jeesh & Radwan, 2017). Andra faktorer som påverkar 
patientsäkerheten är bl.a. kommunikationsbrister, bristande kontroll samt när patienter är 
multipelt sjuka eller är drog- och eller alkoholpåverkade, medvetslösa eller dementa 
(Källberg, 2015).  
 
Akutsjukvård 
 
Med akutsjukvård avses den vård och omvårdnad som bedrivs dygnet runt till den som 
drabbats av plötslig ohälsa (SFS, 2017:30; SFS, 2010:659; SENA, 2017). 
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Syftet är att tillgodose patientens akuta vårdbehov utifrån samhällets förväntningar på en god, 
säker och lätt tillgänglig sjukvård (SFS, 2017:30; SFS, 2010:659; SENA, 2017). I 
vårdprocessen ingår att personalen på akutmottagningen snabbt har förmågan att identifiera 
vilken patient som är i störst behov av vård, bedöma vårdbehov, adekvat vårdnivå, prioritera 
och sortera i syfte att säkerställa en god och säker vård för patienten och närstående (SENA, 
2017; Healy & Tyrrell, 2011; Hooper et al, 2010; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 
2011).  
 
Till hjälp för att säkerställa vården finns olika triagemodeller vilka är standardiserade verktyg 
för att tillgodose vård till de patienter som söker vård. (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, 
&  Platz, 2010). Triage innebär att patienter bedöms utifrån sökorsak, vitalparametrar och 
därefter sorteras och prioriteras patienten utifrån medicinsk allvarlighetsgrad. Därefter 
behandlas och transporteras patienten från akutmottagningens lokaler inom en så kort tid som 
möjligt. Målet är att rädda liv och samtidigt vara förberedd på att nästa sjuka patient söker 
vård (Predicare, 2018; Christ et al., 2010; Farrokhnia. & Göransson, 2011; Andersson et al, 
2011; Elmqvist et al., 2011). När flödet av patienter i vårdprocessen inte fungerar t.ex. till 
vårdavdelningar inom rimlig tid så medför det att patientantalet snabbt ökar av ett fortsatt 
inflöde av patienter. Det resulterar i att akutmottagningens resurser i form av omvårdnad, 
utrustning och övervakning inte räcker till (IVO, 2015). På akutmottagningen innebär 
akutsjukvård korta och snabba möten mellan patienter och personal samt att det överförs 
information mellan olika vårdgivare. En beredskap krävs hos personalen på det oförutsägbara. 
Vård och omvårdnad förväntas ges utifrån evidens där allvarlighetsgraden inte skall ha någon 
betydelse. Patientens sjukdomstillstånd måste kunna identifieras utifrån symtom och 
sjukdomstecken för att sedan leda vidare till bedömning och beslut kring behandling (SENA, 
2017; Healy & Tyrrell, 2011; Hooper et al, 2010; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 
2011). Behovet av omvårdnad på en akutmottagning är inte organiserad utifrån något 
prioriteringssystem så som den medicinska delen vilket kan leda till konsekvenser i form av 
lidande för patienten (Nyström, 2002). De medicinska interventionerna har högsta prioritet 
där de mest kritiskt sjuka patienterna alltid prioriteras på en akutmottagning men det blir på 
bekostnad av en bristande omvårdnad (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Gransjön, Craftman, 
2017). Sjuksköterskan skall tillse att säkerheten upprätthålls. Av vikt är att riktlinjer för en 
god och säker omvårdnad utarbetas kontinuerligt, där sjuksköterskan genom ständigt lärande 
höjer sin kompetens för att stärka och främja en säker vård (SFS, 2010:659). 
 
Akutmottagning 
 
Akutmottagningar har en nyckelroll i hela sjukhusorganisationen. Den organiseras för att 
snabbt kunna omhänderta och hantera ett ojämnt flöde av patienter under dygnets alla timmar 
(IVO, 2015; Wikström, 2006; Elmqvist et al., 2011). En akutmottagning innehåller flera 
discipliner vilka kan vara t.ex. medicin, kirurgi och ortopedi (Nyström, 2002; Andersson et al, 
2011). Funktionen som akutmottagningarna har inom hälso-och sjukvården innefattar även en 
samverkan med många andra aktörer såsom t.ex. ambulansverksamheten och primärvården. 
Akutmottagningen är den avdelning dit människor med akuta sjukdomar eller akuta skador 
uppsöker. Tillstånden kan ha olika allvarlighetsgrad och snabbt förändras till livshotande 
(IVO, 2015; Wikström, 2006; Andersson et al., 2011; Wiman & Wikblad, 2003). Patienter 
som uppsöker en akutmottagning ska snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd 
om det inte uppenbart är obehövligt (Burström, Starrin, Engström. & Thulesius,2013; Hälso- 
och sjukvårdslagen [SFS], 2017:30; Elmqvist et al., 2011). Patienterna själva kan uppleva sin 
situation som akut och allvarlig samt att de inte kan vänta längre på tid inom primärvården 
(Land & Meridith,2013).  
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De flesta patienter passerar akutmottagningen efter en kortare vistelse och blir antingen 
inlagda eller återgår till hemmet. För vissa diagnoser, sjukdomar eller åldersgrupper gäller 
transport vidare till annat sjukhus där specifik kompetens finns utifrån diagnos (IVO, 2015; 
Wikström, 2006). De stora variationerna av patienter som ofta ses på akutmottagningen ställer 
höga krav på arbetsgruppen och det handlar om att personalen utför flera arbetsuppgifter 
samtidigt. En pressad arbetssituation och hög belastning kan i många situationer vara mentalt 
påfrestande och kan leda till en känsla av att inte räcka till (Wikström, 2006; Andersson et al., 
2011; Elmqvist et al., 2011). Målet med arbetet på en akutmottagning är att det skall vara ett 
så lugnt och friktionsfritt arbete som möjligt (Nyström, 2002). Arbetet är dock en konstant 
utmaning i att aldrig veta vad eller när någonting kommer att inträffa. Sjuksköterskan kan när 
som helst vara den som står inför att ta emot en patient med ett livshotande tillstånd och bär 
då ansvaret över att leda vården framåt på ett patientsäkert sätt (Elmqvist et al., 2011). Det 
största hotet mot människor är oförmågan att få adekvat akutsjukvård när den behövs, där 
kunskaper, skickligheter och minuter kan rädda liv (Rockwood, Mann, Farrington, Hamton & 
Motley, 1976). 
 
Sjuksköterskans respektive akutsjuksköterskans kompetens 
 
På en akutmottagning är patienten från början ett oskrivet blad och möter sjuksköterskor med 
varierande kompetens och erfarenheter. Sjuksköterskan leder vården framåt utifrån den 
information som patienten och närstående delar med sig av. Det är först när diagnosen ställs 
som det blir tydligt vilken kompetens och utbildningsnivå patienten är i behov av (SENA, 
2017; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 2011; Eriksson et al., 2017). 
 
Samhället har en stor tillit till sjuksköterskans förmåga att ge vård. Allmänheten litar på att en 
sjuksköterska ger vård och omvårdnad med kunskap, utifrån patientens behov och på ett 
värdigt sätt. Sjuksköterskans legitimation är ett bevis där socialstyrelsen har bedömt och givit 
sitt godkännande till att sjuksköterskan är lämplig för yrket. Sjuksköterskan bär därefter själv 
ansvar för att upprätthålla sin kompetens och sitt yrkeskunnande för att motsvara 
professionens åligganden (SSF, 2017; Kieft et al., 2014). Patientens upplevelse av vården 
påverkas av vilken kompetens och erfarenheter en sjuksköterska besitter där hens sociala 
förmåga har betydelse (Kieft, et al., 2014).  
 
På en akutmottagning har sjuksköterskans kompetens och erfarenheter avgörande betydelse 
för vilken kvalité vården får. Akutsjukvården är dels standardiserad men innebär även att 
sjuksköterskan snabbt behöver identifiera livshotande tillstånd och påbörja en adekvat 
behandling (Jones & Yoder, 2010; Andersson et al., 2011). Med kompetens avses 
sjuksköterskans förmåga att omsätta sin kunskap och sina färdigheter i praktiken, vilket 
inkluderar både erfarenheter och omdöme (Socialstyrelsen, 2005). Begreppet erfarenhet har 
ingen klar definition, emellertid har begreppet beprövad erfarenhet definierats såsom kunskap, 
det vill säga något som utförts flera gånger under tid. Beprövad erfarenhet är allmängiltigt och 
generaliserbart (Skolverket, 2015). 
 
En nyutexaminerad sjuksköterska och även en nyanställd sjuksköterska kan vara i ett behov 
av att öva upp sin yrkesskicklighet innan de mest krävande arbetsuppgifterna utförs på egen 
hand (Socialstyrelsen, 2005; Andersson, 2014; Kieft, et al., 2014). Det finns en uppfattning 
om att det föreligger en del svagheter i den nyutbildade sjuksköterskans kliniska färdigheter 
(Hickey,2009; Andersson, 2014; Kieft, et al., 2014). Sjuksköterskan som nybörjare kan även 
utgöra en större risk för att något går fel jämfört med en mer erfaren sjuksköterska (Saintsing, 
Gibson. & Pennington, 2011; Kieft, et al., 2014). En oerfaren sjuksköterska saknar erfarenhet 
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kring situationer som hen förväntas klara av och har inte tillfullo förmågan att identifiera samt 
följa upp viktiga signaler utifrån en patientens berättelse (Benner, 1993; Rehnström & 
Dahlborg- Lyckhage, 2016; Kieft, et al., 2014). Gemensamt är att de inte har möjlighet att 
uppfatta hela situationer utifrån att de är nya och främmande på arbetsplatsen (Benner, 1993: 
Andersson, 2014).  
 
Sjuksköterskeutbildningen beskrevs vara otillräcklig för att arbeta på en akutmottagning och 
en mera formell kompetens i form av specialistutbildning i akutsjukvård var önskvärd 
(Andersson, 2014; IVO, 2015). Specialistsjuksköterskan med inriktning mot akutsjukvård 
innehar en examen på avancerad nivå och benämns som akutsjuksköterska (SENA, 2017). 
Akutsjuksköterskan skall inom ramen för sin kompetens ha förmågan att ligga steget före, se 
och förstå samt bedöma adekvat vårdbehov och vårdnivå genom att prioritera och sortera för 
att leda vården vidare och på så sätt säkerställa en god och säker vård. Denna djupare kunskap 
bygger på tidigare erfarenheter som utgår ifrån upprepade patientobservationer och 
omvårdnadssituationer. Det innebär förmågan att direkt uppfatta en situation rent intuitivt 
vilket grundar sig på kunskap och färdigheter (Benner, 1993; Rehnström & Dahlborg- 
Lyckhage, 2016; SENA, 2017; Andersson et al, 2011; Elmqvist et al., 2011; Kieft, et al., 
2014). I arbetsuppgifterna ingår att koordinera och leda vårdteamet trots att 
bakgrundsinformation saknas för att optimera omvårdnaden för patienten som drabbats av 
plötslig ohälsa eller akut sjukdom. Graden av kompetens hos akutsjuksköterskor beskrivs ha 
betydelse för patienters välbefinnande och mortalitet. Utifrån den lilla informationen som 
finns tillgänglig skall akutsjuksköterskan kunna prioritera och samordna de 
omvårdnadsåtgärder som är aktuella. Akutsjuksköterskan ska även kunna ta initiativ till att 
omhänderta och vårda en patient utsatt för trauma på ett systematiskt sätt i samband med 
olycka eller vid katastrofsituationer. Detta även utifrån förhållanden där sjukvårdsresurserna 
kan vara otillräckliga eller överbelastade (SENA, 2017; Andersson et al., 2011; Elmqvist et 
al., 2011). 
 
Teoretisk referensram 
 
Uppsatsens teoretiska referensram utgår ifrån sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Målet 
med vården är att tillgodose en god hälsa och en god säker vård på lika villkor för alla 
människor. Vården skall vara evidensbaserad och kunskapsstyrd. (SFS, 2017:30; Schull et al., 
2011). Sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad inkluderar både kunskap inom 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet i närhet av patienter ska utgå ifrån en humanistisk 
människosyn och utifrån ett etiskt förhållningssätt (SFS, 2010:659; SSF, 2017). 
 
Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 
 
Kärnkompetenserna innefattar personcentrerad vård, teamarbete i samverkan, evidensbaserad 
vård, kvalitetsutveckling och förbättringskunskap, pedagogiska insatser och ledarskap, 
informatik och säker vård. Med personcentrerad vård avses att sjuksköterskan genom 
patientens och eller närståendes berättelse och utifrån en gemensam respekt för varandras 
kunskaper bildar ett partnerskap för att på så sätt främja hälsa. För att uppnå en god och säker 
hälso- och sjukvård är det av vikt att samverka i team via kommunikation med både patienter, 
närstående och andra i teamet, vilket skall utföras på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt. 
Den evidensbaserade vården innebär för sjuksköterskan att arbeta utifrån de metoder som har 
den bästa tillgängliga evidensen som utgår ifrån den beprövade erfarenheten med 
utgångspunkt från patientens behov och tillämpa detta i omvårdnadsprocessens alla steg. 
Med kvalitetsutveckling och förbättringskunskap menas att sjuksköterskan ska utveckla 
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omvårdnaden utifrån patientens behov genom att bland annat leda, identifiera och utvärdera 
förbättringsarbeten på ett systematiskt sätt. Att kritiskt reflektera över de rutiner och metoder 
som används utveckla en god och säker vård i samverkan med patienter och 
närstående. Informatik och säkervård innebär att sjuksköterskan ska svara på kraven mot 
patientsäkerhet d.v.s att förebygga risker för vårdskada, att genom kvalitet och tillgänglighet 
samordna vården i övergång till annan verksamhet. Syftet är att stärka patienten och 
närståendes egenvård och inflytande via de informationskanaler och den teknologi som 
finns. Sjuksköterskans ledarskap och pedagogiska roll inriktar sig på att ge förutsättningar för 
en god och säker vård genom att leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. Den 
pedagogiska roll innefattar att utbilda och handleda både patienter, närstående och de som 
medverkar i vården (SSF, 2017). Utifrån studiens syfte kommer ledarskap och samverkan i 
team lyftas för att på så sätt kunna ge en patientsäker vård. 
 
Problemformulering  
 
På en akutmottagning är det viktigt att sjuksköterskan har rätt kompetens för att snabbt ha 
förmågan att fatta korrekta beslut oavsett om det är baserat på ett omvårdnadsbehov eller ett 
medicinskt behov. Många beslut måste fattas omgående trots att bakgrundinformation saknas. 
När patienten inkommer akut med ett livshotande tillstånd kan det handla om liv eller död. 
Samtidigt får inte patienter med smärre sjukdomar eller skador glömmas bort. Tidigare fanns 
krav på minst två års erfarenhet för att få vara verksam som sjuksköterska på en 
akutmottagning men p.g.a. sjuksköterskebristen har kravet blivit tvingade att sänkas. Det har 
medfört att nivån på kompetens och erfarenheter som en sjuksköterska besitter varierar mellan 
en grundutbildning till en vidareutbildning samt varierande år av erfarenhet. Däremot är 
arbetet på en akutmottagning uppbyggt på samma sätt som tidigare och kraven på vården som 
bedrivs är densamma oberoende av vilken utbildningsnivå eller erfarenheter som finns. 
Sjuksköterskan förväntas ha förmågan att leda vården i akuta situationer för såväl patienten 
och närstående som för sitt team. Funktionerna som den ledande sjuksköterska finns inte 
tydligt definierat och det förekommer olika benämningar. Ny forskning kring fenomenet görs 
i syfte att belysa kompetensen och erfarenheterna som en sjuksköterska med en ledande 
funktion förväntas inneha och samtidigt bedriva en patientsäker vård.  
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att leda omvårdanden på en 
akutmottagning. 
 
METOD 
 
Design 
 
Metoden i denna studien var en litteraturöversikt för att belysa tidigare utförd forskning kring 
sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnaden på en akutmottagning. Studiens design 
utgjordes av litteratursökning med söktermer genom beprövad metod vilket resulterade i ett 
antal artiklar som slutligen landade i ett resultat. Genomförandet av litteraturöversikten 
utfördes genom att systematiskt söka, kritiskt granska, analysera och därefter sammanställa 
litteraturen till en översikt. Detta tillvägagångsätt resulterade i svar på det aktuella 
problemområdet där syftet med översikten var att skapa en syntes av tidigare data från 
empiriska studier (Smith & Noble, 2015; Forsberg & Wengström, 2015). En litteraturöversikt 
anses som ett bra sätt att samla in och granska resultat av tidigare forskning där vetenskapliga 



7 

tidskrifter, rapporter och avhandlingar är litterära dokument som ligger till grund för en 
litteraturöversikt. Målet med litteraturöversikten som metod var att den skulle resultera i ny 
kunskap och/eller finna kunskapsluckor som behöver studeras vidare (Forsberg & 
Wengström, 2015; Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017; Smith & Noble, 2015). 
Förutsättningarna för en god kvalitet beskrivs vara att ett tillräckligt antal artiklar finns inom 
området och att man förlitar sig på tidigare forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2015; 
Friberg, 2012; Polit & Beck, 2017; Smith & Noble, 2015).  
 
Urval 
 
Artiklarna hade som krav att vara peer-reviewed, ha en utgångspunkt utifrån akutsjukvård, 
sjuksköterskans perspektiv och vara publicerade mellan år 2007–2017. Inkluderade artiklar 
skulle vara skrivna på engelska och svenska. 
 
Artiklar som exkluderades var översiktsartiklar, artiklar med rubriker och abstract som inte 
svarade på problemformulering och syfte. Liksom artiklar som enligt 
kvalitetsgranskningsmallen inte uppfyllde kraven på en god kvalité. Även de artiklar som 
kunde härledas till ansvaret som åligger nurse practitioners och chefssjuksköterkor 
exkluderades. 
 
Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i syfte att viktig information inte skulle 
går förlorad av en begränsning till en viss forskningsmetod (Forsberg & Wengström, 2015; 
Polit & Beck, 2017). 

Datainsamling  
 
I denna studie utfördes en inledande datasökning med hjälp av sökorden; akutmottagning; 
emergency department, sjuksköterska; nurse, teamledare; teamleader, patientsäkerhet; patient 
safety och begreppet ledningsansvarig sjuksköterska. Sökning i ämnesordlistan MeSH gjordes 
för att finna termen för ledningsansvarig sjuksköterska men det gav inte någon träff i MeSH. 
Även begreppet emergency department som MeSH term fanns inte, MeSH termen för 
akutmottagning visade sig vara emergency medical service likaså i CINAHL:s ämnesordlista 
headings. Ämnet vidgades därför från ledningsansvarig sjuksköterska till enbart 
sjuksköterska. Det gav MeSH termer och därefter gjordes en ny inledande sökning i PubMed, 
CINAHL och SweMed+. Sjuksköterskans erfarenheter av att leda omvårdnaden på en 
akutmottagning visade sig vara svårt att finna relevanta sökord och MeSH-termen för. 
Svårigheterna att täcka det aktuella forskningsområdet gjorde att författarna valde att även 
utföra fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2015). Genom sökorden nurse, emergency 
medical service, emergency department, leadership, emergency nurse, emergency nursing och 
patient safety gjordes sökningarna i databaserna. De nämnda sökorden har i sin tur 
kombinerats med följande sökord; nurse role, team, trauma, charge, charge nurse, stress, 
communication, coordinator, teamleader, nurse administrator. Den utökade sökstrategin 
genomfördes för att inte gå miste om vetenskapliga artiklar där den ledande rollen för 
sjuksköterskan på akutmottagning fanns beskriven. På så sätt ökade förståelsen kring hur 
mycket litteratur som fanns att tillgå inom ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2015; 
Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012).  
 
Två av de booleska operaterna användes, AND som ger ett smalare resultat av 
fritextsökningen och OR emellan sökorden som breddar sökningen. Kombinationerna av 
sökorden ses i artikelsöknings tabell 1–4 nedan (Forsberg & Wengström, 2015; Smith & 
Noble, 2015). 
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Den booleska operatorn NOT användes inte eftersom den begränsar fritextsökningarna och 
kan därmed utesluta relevant litteratur (Forsberg & Wengström, 2015; Smith & Noble, 2015). 
Utgångspunkterna för datainsamlingen var databaserna PubMed, CINAHL samt swemed+, 
vilka innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2015). Avgränsningar gjordes i form av tidsbegränsning, språk, 
dokumentationstyp och peer reviewed i de respektive databaserna. Målet var att minst 15 
vetenskapliga artiklar skulle ligga till grund för resultatet. Artiklarnas titel och abstract lästes 
för att utvärdera om artikeln var aktuell att ingå i litteraturöversikten (Friberg, 2012; Smith & 
Noble, 2015). Även 3 artiklar påträffades genom manuella sökningar utifrån lästa artiklars 
referenslistor samt innehållsförteckningar i vetenskapliga tidskrifter (Forsberg och 
Wengström, 2015). 
Databassökningar i PubMed, CINAHL och SveMed+ och endast de sökningarna med träffar 
redovisas och presenteras nedan i artikelsöknings tabellerna 1-4. 
 
Tabell 1. Artikelsökning 
 

Datum för 
sökning 

Databas Sökord/ 
MesH 

Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

180105 PubMed Nurse 
And 
Teamleader 
And 
Emergency 

28 6 3 1 

180105 PubMed Nurse 
And 
Charge 
And 
Trauma 
And 
Emergency 

16 2 1 1 

180105 PubMed Nurse 
And 
Charge 
And 
Emergency 
 

94 4 1 (1) 

180105 PubMed Nurse 
And 
Coordinator 
And 
Emergency 
Department 

72 8 4 1 

180110 PubMed Emergency 
AND 
Nurse 
AND 
Patient 
Saftey 

749 19 11 1 

 
Tabell 2. Artikelsökning 
 

Datum för 
sökning 

Databas Sökord/ 
MesH 

Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 
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180106 SveMed+ Nursing 
staff, 
hospital 

79 1 1 0 

180106 SveMed+ Nursing 
staff, 
hospital 
AND 
Emergency 
service, 
hospital 
AND 
Emergency 
nursing 

13 1 1 0 

180106 SveMed+ Nursing 
staff, 
hospital 
OR 
Nurse role 
OR 
Emergency 
service, 
hospital 

1263 1 1 0 

 
Tabell 3. Arikelsökning 
 

Datum för 
sökning 

Databas Sökord/  
Cinhal 
headings 

Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

180107 CINAHL emergency 
medical 
service 
AND nurse 
OR 
emergency 
nurse AND 
leadership 
AND 
patient 
safety  

    165 15 2 0 

180108 CINAHL Emergency 
medical 
service OR 
emergency 
nursing 
AND 
Leadership 
AND 
Emergency 
nursing 

49 10 5 0 

180108 CINAHL Emergency 
department 
AND 
Emergency 
nurse 
AND 
Leadership 

1 1 1 0  
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AND  
patient 

180108 CINAHL Emergency 
department 
AND 
Emergency 
nursing 
AND 
Experience 
AND 
leadership 

2 2 1 (1) 
 

180113 CINAHL Emergency 
department 
AND 
Managemen
t 
AND 
Emergency 
nursing 
AND 
Nursing 
care 

34 5 5 0 
 

 
Tabell 4. Artikelsökning 
 

Datum för 
sökning 

Databas Sökord/ 
MesH 

Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

180106 PubMed Leaderchip 
* AND 
nurse AND 
emergency 
medical 
service 
AND 
emergency 
department 

157 23 8 3 (2) 

180106 PubMed Lead* AND 
nurse AND 
emergency* 
AND nurs* 

146 17 5 2 

180106 PubMed Emergency* 
AND team 
AND 
communicat
ion AND 
nurse 

293 10 2 (1) 

180106 PubMed Emergency 
medical 
service OR 
emergency 
department 
AND nurse 
AND patient 
safety 

781 27 14 6 (3) 

180106 PubMed Emergency 
nursing, 
leadership 

295 20 7 1 (3) 
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180106 PubMed Emergency 
nursing, 
management
, emergency 
service, 
team 

542 23 5 1(2) 

 
Titlar och abstract lästes först för att urskilja om de svarade mot studiens syfte. Tolv 
kvalitativa, fyra kvantitativa samt tre artiklar med mixad design valdes ut till resultatet. I 
studien användes bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering utifrån Sophiahemmet 
Högskolas riktlinjer (Bilaga 2). Bedömningsmallen valdes då den kunde bedöma såväl 
kvalitativa som kvantitativa studiers kvalitet och klassificering (Berg, Decker & Skärsäter 
,1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani ,2011; Smith & Noble, 2015). Artiklarna granskades 
och analyserades utifrån publicerings år, syfte, metod, etiska överväganden, deltagare 
inklusive bortfall, resultat och kvalitet. Bedömning ledde framtill om bevisvärdet var svagt, 
måttligt eller hade ett högt bevisvärde. Målet var att nå ett så högt bevisvärde som möjligt på 
de valda artiklarna för att kunna lyfta fenomenet på ett vetenskapligt sätt. För att få ett samlat 
dokument och för att strukturera informationen som framkom användes en artikelmatris som 
hjälp till översikten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016; Polit & Beck, 2017). De 
inkluderade artiklarna redovisades och sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 1). Syftet 
med matrisen var att skapa en tydlig överblick och ge läsaren en möjlighet att ta ställning till 
om artiklarna har relevans för studiens problemformulering och syfte. Artiklarna lästes i sin 
helhet och översattes till svenska för att sedan läsas igenom flertalet gånger av författarna var 
för sig. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och fynd. Ytterligare en sortering gjordes 
utifrån att resultaten inte visade sig svara på den gjorda studiens syfte (Polit & Beck, 2017). 
 
Dataanalys 
 
Artiklarna som återstod efter kvalitetsbedömningen valdes att inkluderas till resultatet. De 
utvalda artiklarna lästes igenom återigen och bearbetades för att skapa förståelse för deras 
innehåll och sammanhang. Därefter sågs också artiklarnas helhet tydligare. Färgpennor 
användes för att markera innehåll i resultaten som svarade på den gjorda studien syfte. En 
sammanställning gjordes av funna utvalda delar i resultaten. Författarna hade hela tiden en 
dialog och ifrågasatte gemensamt om det material som var uttaget verkligen svarade på 
studiens syfte. Nästa steg var att likheter och skillnader identifierades i den sammanställda 
texten och materialet sorterades utifrån gjorda fynd. Texterna som visade sig ha samma 
innehåll kopplades samman och gemensamma teman identifierades. De teman som framkom 
var: betydelsen av kunskaper inom ledarskap och akutsjukvård, erfarenhetens betydelse av att 
leda i akuta situationer, intuitionens betydelse vid bedömning och prioritering, 
kommunikationens betydelse för att uppnå en säker vård och faktorer som påverkade 
sjuksköterskans ledarskap. De teman som framkom stämde överens med underliggande 
textinnehåll och svarade upp emot den gjorda studiens syfte (Polit & Beck, 2017; Friberg, 
2012). 

Forskningsetiska övervägande 
 
Författarna till studien har tagit del av de etiska överväganden som finns beskrivna vid en 
litteraturöversikt. Ett kritiskt förhållningssätt i samband med granskning av artiklarna 
användes och samtliga texter i resultatet omformulerades men innehållet har bevarats. 
Artiklarna som blev inkluderade var originalartiklar och innehöll etiska överväganden (Polit 
& Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 2011).  
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I de inkluderade studierna är forskningspersonernas identiteter skyddade enligt de 
forskningsetiska överväganden som finns beskrivna (Polit & Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 
2011). Författarna har haft i beaktande de etiska övervägandena gällande urvalet och vid 
presentationen av resultatet. Författarna har fokuserat på att använda sig av studier som har en 
noggrann beskriven metod av att etiska överväganden har gjorts och att studierna fått tillstånd 
från de etiska kommittéerna. Författarna har också redovisat både de resultat som stödjer 
respektive inte stödjer den gjorda studiens syfte. Det vore oetiskt att endast presentera de 
resultat som stödjer författarnas egna åsikter. Vid en litteraturöversikt krävs inget etisk 
godkännande om inkluderade artiklar är publicerade som orginalartiklar och innehåller ett 
etiskt godkännande. Inom forskning får inte plagiat eller förvrängning av text förekomma 
(Forsberg & Wengström, 2015; Vetenskapsrådet, 2011; CODEX, 2018).  
 
RESULTAT 
 
I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av att leda omvårdnaden på en 
akutmottagning kunde belysas utifrån följande teman: betydelsen av kunskaper inom 
ledarskap och akutsjukvård, erfarenhetens betydelse av att leda i akuta situationer, 
intuitionens betydelse vid bedömning och prioritering, kommunikationens betydelse för att 
uppnå en säker vård och faktorer som påverkade sjuksköterskans ledarskap. 
 
Betydelsen av kunskaper inom ledarskap och akutsjukvård 
 
Sjuksköterskor uttryckte i de ingående studierna att kunskap inom ämnesområdena ledarskap 
och akutsjukvård hade betydelse för att leda vården (Yen-Ju Lin et al., 2010; Clements, 
Curtis, Horvat & Shaban, 2014; Estevam, Sales, Domingues, Simoes, Sanches & Lima, 2017; 
Kaiser, 2016). Sjuksköterskor med utökade teoretiska kunskaper och upplevda kliniska 
situationer hade förmågan att skapa ett effektivt ledarskap samt fattade korrekta beslut i 
vården kring patienten (Yen-Ju Lin et al., 2010; Estevam et al., 2017; Kaiser, 2016; Santos 
dos Guedes et al., 2016). 
 
Kunskap och kliniskt arbete inom akutsjukvård låg till grund för att snabbt identifiera 
patienter som uppvisade symtom där det fanns en ökad risk för mortalitet och morbiditet 
(Estevam et al., 2017; Matney, Staggers & Clark, 2016; Magid et al., 2009; Santos dos 
Guedes et al., 2016). Utifrån ett kritiskt tänkande kunde sjuksköterskor förstå ett problem vare 
sig det handlade om fysiska eller psykiska besvär och därigenom förstå helheten. 
Sjuksköterskors kritiska tänkande utgick ifrån att analysera, resonera och förutsäga problemet 
för att sedan omvandlade data till handling (Matney et al., 2016). Sjuksköterskors kompetens i 
form av teoretisk- och praktisk kunskap inom akutsjukvård resulterade i att sjuksköterskorna 
kunde leda vården på ett mera organiserat sätt. Vidare fanns förmågan att ha en överblick över 
helheten jämfört med mer oerfarna kollegor som arbetade med ett tunnelseende (Estevam et 
al., 2017; Clements, et al., 2014; Santos dos Guedes et al., 2016). Att vara tränad i akuta 
situationer för att kunna agera och identifiera behovet hos patienter med potentiellt 
livshotande tillstånd såsom tex trauma, hjärtbesvär, hjärtstopp, intoxer (förgiftningar), stora 
blödningar, sepsis och andningsbesvär krävde ett omedelbart omhändertagande, där kravet 
innefattade att utföra adekvata livsuppehållande åtgärder och på så sätt ge patienten en säker 
vård (Calder et al., 2017; Estewam et al., 2017; Magid et al., 2009).  
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På flera akutmottagningar krävdes att sjuksköterskor hade en vidareutbildning inom 
akutsjukvård, var tränade i akuta situationer och tränade i att inta ledarrollen. Flera år i yrket 
med kliniskt arbete inom akutsjukvård låg även till grund för att inta en ledande roll med ett 
ledningsansvar. Sjuksköterskor med en utökad kunskap i ledarskap inom akutsjukvård hade 
förmågan att leda och koordinera vården på ett patientsäkert sätt (Estevam et al., 2017; 
Crouch, McHale, Palfrey & Curtis, 2014; Calder et al., 2017; Pun, Matthiessen, Murray & 
Slade, 2015; Clements et al., 2014). Behovet av en utökad kunskap och rutin inom 
akutsjukvård sågs och motiverades som en självklarhet när patienter var i behov av ett 
omedelbart omhändertagande. Det var avgörande för sjuksköterskors förmåga att uppnå ett 
effektivt omhändertagande av patienten (Estevam et al., 2017). Däremot visade en annan 
studie att akutsjuksköterskor med utökad kompetens och år i yrket hade en begränsad 
kännedom i att de förväntades inta en ledande roll i samband med ett katastrofläge. De såg 
inte det som sitt ansvar att ha ett ledningsansvar vid en katastrof utan uppfattade att deras roll 
enbart innebar att på ett snabbt och effektivt sätt bedöma och ge patienterna en god vård 
(Alzahrani & Kyratsis, 2016). 
 
Erfarenhetens betydelse av att leda i akuta situationer 
 
Sjuksköterskor med lång erfarenhet i att omhänderta patienter i akuta situationer och som vid 
upprepade tillfällen hade haft en ledande funktion hade utvecklat sitt ledarskap. Genom 
delaktigheten i flertalet situationer och dess utmaningar i samband med det kliniska arbetet 
utvecklades färdigheter i den ledande rollen. Beskrivna erfarenheter gjorde att sjuksköterskor 
lättare kunde hantera de akuta situationer när de var satta under press som arbetet på en 
akutmottagning innebar. Över tid hade sjuksköterskor utvecklat olika strategier för att på så 
sätt hålla ett effektivt tempo i arbetet. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom 
akutsjukvård upplevde emellertid att de saknade denna förmågan och hade själva ännu inte 
utvecklat egna strategier för att hantera ett ledarskapsfunktionen på samma vis (Flowerdew, 
Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych, 2011; Estevam et al., 2017). Ytterligare en studie 
beskrev att sjuksköterskor med lång erfarenhet upplevde att de mer oerfarna inte hade 
tillräckliga färdigheter för att leda vården på en akutmottagning. De var i behov av träning i 
akuta situationer samt att över tid få de kliniska erfarenheter som krävdes. Det gjordes genom 
att de var delaktiga i akuta situationer, vid rapportering och andra möten där vården kring 
patienten diskuterades (Forsberg Hvitfeldt, Athlin Muntlin & von Thile Schwarz, 2015; 
Estervam et al., 2017; Kvande, Lykkeslet & Storli, 2017; Magid et al., 2009). 
 
Sjuksköterskors erfarenheter beskrevs vara att de med mer kunskap och erfarenheter inom 
akutsjukvården ansvarade för att leda sjuksköterskorna med mindre erfarenhet för att bedriva 
en patientsäker vård (Estevam et al., 2017; Kvande et al., 2017; Magid et al., 2009; Grover, 
Porter & Morphet, 2017). I en annan studie beskrevs att patientflödet på akutmottagningen 
påverkades negativt om teamet hade för få sjuksköterskor med tillräcklig erfarenhet av 
akutsjukvård samt att ha varit en ledande roll. Sjuksköterskorna med mindre erfarenheter var i 
behov av mer stöttning av teamledaren och var oförmögna att på egen hand leda vården i 
komplexa patientsituationer (Grover et al., 2017). Kunskaperna och erfarenheterna hade 
betydelse för den ledande roll i team. Om sjuksköterskorna var säkra på vad de gjorde så 
skapades en tydlighet i situationen och teamet upplevde att de arbetade på ett säkert sätt 
(Estevam et al., 2017; Clements et al., 2013; Santos dos Guedes et al., 2016). Teamet förlitade 
sig på att teamledaren hade relevant kompetens och erfarenheter för att kunna koordinera 
patientflödet, ha en överblick av patienterna och samtidigt se till att teamarbetet fortlöpte på 
ett patientsäkert sätt (Grover et al, 2017; Flowerdew et al., 2011; Santos dos Guedes et al., 
2016).  
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Intuitionens betydelse vid bedömning och prioritering  
 
Sjuksköterskorna använde sig av ett standardiserat verktyg för att prioritera patientens 
tillstånd utifrån anamnes och vitala parametrar. Det fanns situationer där sjuksköterskorna 
upplevde att verktyget inte fångade upp hur allvarligt patientens tillstånd var. Vid dessa 
tillfällen valde sjuksköterskorna att välja bort verktygets rekommendationer och valde istället 
att följa sin intuition och prioriterade patienten högre utifrån sin egen kompetens och sina 
tidigare erfarenheter inom akutsjukvårdens kontext (Estevam et al., 2017; Matney, 2016). 
Med intuition menade sjuksköterskorna att de hade en känsla eller föraning av att något inte 
stämde. Känslan motiverade sjuksköterskorna att utföra någon form av åtgärd omgående 
(Matney et al., 2016). Det styrks även av en annan studie som visade att de sjuksköterskor 
med mer än tio års erfarenhet av kliniskt arbete eller en vidareutbildning inom akutsjukvård 
fattade relevanta beslut kring patienter som var i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskorna 
använde sina tidigare teoretiska kunskaper inom akutsjukvård, sina kliniska erfarenheter av 
akuta situationer och sin intuition när de fattade sina beslut. Det resulterade i att patienterna 
fick akutsjukvård på en hög nivå där både mortalitet samt morbiditet minskade. Kompetensen 
och erfarenheterna av att ha varit verksamma under mer än tio år på akutmottagningar 
tillsammans med sin intuition var de verktyg som gjorde att patienten fick en säkervård (Cork, 
2014; Santos dos Guedes et al., 2016).  
 
Kommunikationens betydelse för att uppnå en säker vård 
 
Sjuksköterskan visade sig vara i behov av sociala färdigheter och en förmåga att 
kommunicera effektivt med andra. Det gällde särskilt i stressfyllda situationer där 
kommunikationen hade en avgörande betydelse i att leda vården (Matney et al., 2016; Pun et 
al., 2015). 
 
Förmågan att kommunicera hade betydelse både med teammedlemmarna och för att knyta an 
till patienten. Sjuksköterskor hade krav på sig att under tidspress skapa en relation till 
patienten och närstående samtidigt som patienten var i behov av livsuppehållande åtgärder. 
Kommunikationen från sjuksköterskor behövde vara både talande och lyssnande för att på så 
sätt kunna identifiera patientens tillstånd. Kommunikation visade sig ha betydelse för hur lång 
tid det tog för sjuksköterskorna att upptäcka och tolka symtom utifrån informationen som 
gavs av patienten och närstående (Matney et al., 2016; Pun et al., 2015). 
 
Sjuksköterskors förmåga att kunna kommunicera i team hade betydelse för vården kring 
patienten och skapade ett välfungerande flöde i arbetet (Kvande et al., 2017; Magid et al., 
2009; Parizad et al., 2017; Kaiser, 2016; Flowerdew et al., 2011; Santos dos Guedes et al., 
2016). Sjuksköterskans kliniska observationer hade en viktig betydelse för läkarens 
bedömning samt behov av att få till sig information kring hur patienten svarat på ordinerad 
behandling. Sjuksköterskor såg till patienterna regelbundet och hade med hjälp av sin 
kunskap och sina år i yrket förmåga att upptäcka om patienternas tillstånd förändrats. 
Sjuksköterskor kommunicerade med patienten men uppmärksammade samtidigt eventuella 
förändringar i ansiktsmimik och vitala parametrar. Sjuksköterskor kommunicerade 
kontinuerligt med läkarna och framförde sina observationer. Läkarna såg fördelar med att 
sjuksköterskor var mer i patientens närhet än de själva upplevde sig vara (Kvande et al., 2017; 
Santos dos Guedes et al., 2016). Studier beskrev också motsatsen där sjuksköterskor upplevde 
att kommunikationen med läkarna inte alltid fungerade (Parizad et al., 2017; Santos dos 
Guedes et al., 2016). 
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Sjuksköterskorna beskrev att det fanns situationer där de utifrån sin kunskap och sitt tidigare 
kliniska arbete inom akutsjukvård upplevde att patienten var i behov av att en läkare bedömde 
dem omgående. Emellertid valde läkarna bort att prioritera sitt arbete utifrån 
sjuksköterskornas beskrivna kliniska observationer. Sjuksköterskorna upplevde att 
patientsäkerheten äventyrades (Parizad et al., 2017; Santos dos Guedes et al., 2016). 
 
Kommunikationen sjuksköterska till sjuksköterska visade sig vara av vikt. Sjuksköterskor 
utbytte kunskaper och erfarenheter inom akutsjukvårdens kontext i att observera och tolka 
patienters symtom och tillstånd. De diskuterade även sina upplevelser utifrån olika situationer 
samt lyfte upp om de hade en inre oro som var svår att definiera och kunde på så sätt med 
hjälp av andra mer erfarna sjuksköterskor leda patientens vård framåt (Kvande et al., 2017; 
Magid et al., 2009). Teamet upplevde sig sedda när sjuksköterskor med ledningsansvar 
kommunicerade tydligt kring arbetet samt att beslut fattades gemensamt (Kaiser, 2016; 
Parizad et al., 2017; Santos dos Guedes et al., 2016). Avsaknad av en god och tydlig 
kommunikation resulterade i att vården blev försenad och en frustration byggdes upp p.g.a. 
den minskade teamkänslan (Grover et al., 2017). En annan studie beskrev dock att 
sjuksköterskor i en ledande roll hade förmågan att se helheten och genom kommunikation 
koordinerades resurser dit de behövdes. Det resulterade i att vården bedrevs patientsäkert så 
väl i teamen som på hela akutmottagningen (Santos dos Guedes et al., 2016).  
 
Faktorer som påverkade sjuksköterskans ledarskap 
 
Sjuksköterskors ledarskapsförmåga beskrevs ha en positiv inverkan på hela arbetsplatsen och 
skapade tydlighet i arbetet samt ingav trygghet vilket resulterade i att patienterna fick en 
patientsäker vård (Yen-Ju Lin et al., 2010; Estevam et al., 2017; Kaiser, 2016; Santos dos 
Guedes et al., 2016). Däremot påverkade arbetsmiljön och en hög belastning sjuksköterskors 
ledande förmåga. Sjuksköterskor med flera år inom akutsjukvård var väl förberedda på att 
arbetssituationen på en akutmottagning var oförutsägbar och kunde innebära att utföra samt 
leda flera arbetsuppgifter samtidigt. Arbetstempot kunde snabbt variera från ett låg- till ett 
högintensivt. Variationen mellan att utföra livsuppehållande åtgärder till att identifiera om en 
patient var i behov av t.ex. lägesändring för att förhindra vårdskador skapade press. 
Sjuksköterskans förmåga att arbeta under press och pendla mellan det varierande 
arbetstempot hade en viktig betydelse för patientsäkerheten (Flowerdew et al., 2011; Parizad 
et al., 2017; Estevam et al., 2017). Studier visade vidare att kunskaper inom akutsjukvård och 
färdigheter inom akuta situationer belystes som faktorer till att sjuksköterskor hade förmågan 
att leda även under en hög arbetsbelastning bättre än de som hade mindre erfarenhet. 
Sjuksköterskans lugn i den ledande rollen hade även betydelse för hur arbetsklimatet i teamet 
var när de arbetade i pressade situationer som en högt belastad arbetsmiljö kunde utgöra 
(Flowerdew et al., 2011; Parizad et al., 2017; Grover et al., 2017; Santos dos Guedes et al., 
2016). Däremot visade det sig att de erfarna sjuksköterskorna inte alltid lyckades undvika att 
uppleva sig stressade. Mindre erfarna sjuksköterskor beskrev att de ibland valde bort att fråga 
mer erfarna om råd och hjälp vid hög belastning. Anledningen var att de upplevde att 
sjuksköterskorna med mer erfarenhet var stressade när arbetsbelastningen var hög och att 
deras frågor då orsakade ytterligare en stressfaktor (Flowerdew et al., 2011; Parizad et al., 
2017). Under hög arbetsbelastning och pressade situationer arbetade teammedlemmarna då 
istället individuellt och brister utvecklades i kommunikation. Den höga arbetsbelastningen 
medförde att det inte fanns tillräckligt med tid för ett välfungerande ledarskap därmed 
försämrades både teamets förmåga att utföra sitt arbete på ett bra sätt och teamets 
välbefinnande minskade (Flowerdew et al., 2011; Grover et al., 2017). 
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En stressad teamledare ansågs även fatta inkorrekta beslut oberoende av vilken tidigare 
kompetens eller erfarenhet sjuksköterskorna i en ledande roll hade (Flowerdew et al., 2011; 
Grover et al., 2017). 
 
En hög arbetsbelastning orsakade att det uppstod konflikter när teamet inte upplevde att 
sjuksköterskan i en ledande roll inte lyssnade till att patientsäkerheten äventyrades (Parizad et 
al., 2017; Grover et al., 2017; Flowerdew et al., 2011). Situationen gjorde att sjuksköterskan i 
den ledande rollen upplevde sig pressad av kraven på sin förmåga att leda vården kring 
patienter och närstående, teamet och samtidigt inneha en god blick över helheten på 
akutmottagningen samt upprätthålla en god kommunikation (Grover et al., 2017).  
 
Sjuksköterskors erfarenhet var att patienter ofta blev kvar alltför länge på akutmottagningen. I 
de situationerna ställdes fortsatta krav på att sjuksköterskorna skulle tillgodose en fortsatt 
omvårdnad. Det ledde till att patienterna inte fick den vård de var ordinerade pga. den höga 
belastningen vilket också medförde att sjuksköterskorna inte kunde leda vården framåt som 
förväntat. Resurserna räckte då inte till för en fortsatt och ett adekvat omhändertagande 
(Källberg, Ehrenberg, Florin & Göransson, 2017; Santos dos Guedes, Lima da Silva, Pestana, 
Garlet & Erdmann, 2013). Det rätta beskrevs vara att akutmottagningen givit en god 
omvårdnad och behandling för att sedan skicka patienten vidare. Ytterligare faktorer som 
påverkade patientsäkerheten och patientens välmående var otillräckliga resurser av material 
såsom tex britsar, syrgastuber och otillräckliga utrymmen. Sjuksköterskorna upplevde inte att 
deras kunskap och erfarenheter i sitt ledarskap räckte till när belastningen blev för hög vilket 
resulterade i att patientsäkerheten inte kunde upprätthållas (Santos dos Guedes et al., 2013).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
En litteraturöversikt ger en överblick av tidigare gjord forskning och ansågs som en passande 
metod med utgångspunkt från att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att leda omvårdnaden 
på en akutmottagning (Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017). Flera olika 
begrepp för en ledningsansvarig sjuksköterska på en akutmottagning i Sverige visade sig 
förekomma i olika sammanhang, dessvärre inte som vetenskapliga artiklar. Inte heller vilken 
erfarenhet eller kompetens som då skulle ingå. Vi fann ämnet intressant att belysa för att få en 
förklaring kring fenomenet som finns men inte är riktigt förklarat. Som tidigare nämnts stötte 
författarna på problem redan i sökningen kring begreppet ledningsansvarig sjuksköterska, 
charge nurse, vilket ledde till en utökning av sökningen för att inte gå miste om den roll en 
ledande sjuksköterska som arbetar kliniskt har och inte de som innehar en chefsposition. 
 
Artiklarna som inkluderades och besvarade syftet visade sig vara publicerade i flera delar av 
världen (se artikelmatris, Bilaga 1) vilket beskrevs öka trovärdigheten i resultatet och ge en 
bredare helhetsbild (Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012). 
Däremot kan det finnas skillnader i kulturer och organisation av sjukvård vilket kan påverka 
hur vården bedrivs i de olika länderna.  
 
Både kvalitativa och kvantitativa studier användes. De kvalitativa artiklarna utgjorde en väl 
beskrivande och förklarande grund till fenomenet utifrån sjuksköterskors upplevelser. De 
kvantitativa artiklarna redovisades i text som svarade på studiens syfte. Tillsammans 
resulterade det i att författarna skapade sig en helhetsförståelse kring fenomenet (Forsberg & 
Wengström, 2015). 
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Författarna till denna studie var medvetna om sin förförståelse inom ämnet och hade det i 
beaktande under den pågående studien för att undvika att påverka resultatet (Jakobsson, 
2011). 
 
Urvalet av inkluderade artiklar baserades på att vara peer-reviewed och ha sin utgångspunkt 
utifrån akutsjukvård och ur ett sjuksköterskeperspektiv. Både ledarskap och teamarbete skulle 
vara med. Avsikten med det var att den inkluderade forskningen skulle stämma väl överens 
med det aktuella kontext utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012). En 
akutmottagning är uppbyggd enligt ett sjukvårdsystem som skiljer sig från andra 
mottagningar och vårdavdelningar. Däremot finns gemensamma likheter internationellt och 
därför valde författarna att ha detta som ett inklusionskriterie.  
  
Artiklarna hade även som krav att vara publicerade mellan år 2007–2017. Avsikten var att 
använda sig av forskning som stämde så väl överens som möjligt med nutid (Polit & Beck, 
2017). Utifrån att den första testsökningen hade resulterat i ett begränsat antal träffar gjorde 
författarna valet att ha ett tidsintervall på tio år. Det i syfte för att få ett större antal träffar på 
tidigare gjord forskning inom valt ämnesområde.  
 
Exkluderade artiklar svarade inte på studiens problemformulering och syfte alternativt 
uppfyllde inte kraven på en god kvalité enlig kvalitetsgranskningsmallen (Forsberg & 
Wengström, 2015; Polit & beck, 2017; Friberg, 2012). Flertalet artiklar hittades vid den 
strukturerade sökningen men visade sig syfta mer till ett ledarskap på chefs- och 
organisationsnivå. De exkluderades med anledning av att denna studie fokuserade på det 
patientnära vårdandet och på sjuksköterskans ledande roll i akuta situationer.  
 
Det var en internationell spridning på de artiklarna som inkluderats till den gjorda studien. 
Spridningen innefattade artiklar publicerade i Saudi Arabien, Sverige, Norge, Portugal, 
England, Taiwan, Canada, Australien, Brasilien, USA och Hong Kong. Det kan belysa att det 
valda problemområdet inte enbart uppfattats av författarna i denna studie utan även ses 
världen över vilket kan tyda på en styrka. Det ökar trovärdigheten och kan visa på en viss 
generaliserbarhet eftersom sökningarna resulterade i träffar internationellt. Emellertid kan 
jämförelser vara svåra att göra utifrån att varken hälso- och sjukvårdsystem eller kulturer ser 
likadant ut internationellt.  
 
Datainsamlingen började med en inledande sökningen som gav träffar men visade på att det 
fanns svårigheter att finna sökord som gav resultat som svarade på studiens syfte. Flera olika 
sökord användes som test innan det resulterade i ett ökat antal relevanta träffar. När sökorden 
skulle översättas till rekommenderade MeSH termer blev resultatet att artiklarna återigen inte 
svarade på studiens syfte i de flesta av fallen. Författarna upplevde att artiklarnas innehåll var 
utifrån ett mer organisatoriskt perspektiv på ledarskap samt mera allmängiltiga gällande 
sjukvård och sjuksköterska. Vid vidgning av syftet resulterade det i fler sökträffar som var 
relevanta och bedömningen gjordes att det fanns tillräckligt med forskning för att göra en 
litteraturöversikt. Litteratursökningen gjordes via PubMed, CINAHL och SweMed+, vilka är 
databaser för vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 
2015; Friberg, 2012). Sökningarna resulterade i ett högt antal träffar och mängden titlar blev 
många att granska (Willman et al., 2016; Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012). 
 
Författarna valde att inte göra ytterligare avgränsningar då relevant innehåll tidigare gått 
förlorat av för snäva gränser. Det tog pga. detta lång tid att gå vidare till att läsa abstract för 
att sedan urskilja relevant innehåll som stämde överens med studiens syfte. 
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Manuella sökningar utfördes vilket resulterade i tre artiklar som svarade på den gjorda 
studiens syfte. De artiklar som inkluderades på detta sätt har hittats via referenslistor till 
artiklar som exkluderats vid den systematiska sökningen samt kvalitéts bedömningen. 
Artiklarna har klassificerats på samma vis som de andra artiklarna d.v.s. utifrån 
bedömningsmallen (Willman et al., 2016; Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012). 
 
Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån Sophiahemmets kvalitetsgranskningsmall (Willman et 
al., 2011). Vid bedömning av artiklarnas kvalité upplevde författarna att deras befintliga 
kunskap i att använda och tolka kvalitetsgranskningsmallen orsakade svårigheter. Trender 
sågs till en början i att tolkningarna resulterade i en eventuellt för hög kvalité. Allteftersom 
författarna använde kvalitetsgranskningsmallen och läste artiklarna igen så övergick 
bedömningen till en osäkerhet i om någon artikel uppfyllde kraven på kvalité. Slutligen 
landade författarna i ett antal artiklar som de tolkade hade en viss kvalitetsnivå vilka finns 
markerad i artikelmarisen. 
 
I litteraturöversikten hade författarna ett nära samarbete vid utförd insamling av data och 
granskning av textmaterial. Styrkor i att vara två författare har visat sig vara flera. Dels med 
att samarbeta men framförallt i möjligheterna att tillsammans diskutera, argumentera och 
gemensamt komma framåt i processen. Svagheter kan ha varit att författarna bitvis fallit ut i 
olika tankesätt. Det har då krävts både tid och struktur för att gemensamt ta sig tillbaka in den 
aktuella processen för att finna den röda tråden på nytt. Styrkorna i det är dock att författarna 
haft möjlighet att hjälpa varandra under processens gång samt fångat upp varandra när 
behovet har funnits. 
 
Artiklarna som samlades in var skrivna på engelska och har översatts efter att från början varit 
skrivna på olika ursprungsspråk där engelska inte varit modersmålet. Både nyanser och ordval 
i språket kan ha orsakat att resultatet i artiklarna genom översättningen har påverkats (Polit & 
Beck, 2017). Eventuella missförstånd kan således även ha uppkommit i tolkningen av 
resultatet i den gjorda studien trots att författarna varit noggranna och inte haft för avsikt att 
tolka fel. I de fall där språket skapat svårigheter i att förstå artiklarnas innehåll har författarna 
diskuterat sinsemellan och gemensamt kommit fram till betydelsen av ord eller stycken. 
Författarna har också tagit del av olika begrepp i syfte att öka sin förståelse för artiklarnas 
innehåll. Även hjälp med översättning har hämtats via Primas engelska ordbok och Google 
translate för att få en ökad förståelse när de språkliga kunskaperna brustit. 
 
Vid dataanalysen lästes inkluderade artiklar till en början igenom vid upprepade tillfällen för 
att sedan diskuteras sinsemellan författarna. Avsikten till att texterna lästes flera gånger var att 
försöka fånga både det självklara men också de underliggande meningarna i innehållet. 
Artiklarnas helhet blev tydligare allt eftersom. Målet med att analysera texterna enskilt och 
gemensamt var att förhålla sig så öppen som möjligt till innehållet. Det fanns en vilja att 
försöka förstå materialet som analyserades där förförståelsen till problemet sattes åt sidan 
(Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017; Jakobsson, 2011; Friberg, 2012). 
Författarna upplevde att det vid flera tillfällen tenderade att förförståelsen fanns med i 
bearbetningen. Det gjorde att texterna bearbetades på nytt med en ökad medvetenhet.  
 
Allt eftersom resultaten i artiklarna bearbetades användes färgpennor för att markera det 
innehåll som upplevdes svara på den gjorda studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Markerade 
stycken visade sig resultera i en arton sidor lång sammanställning med intressant material 
(Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012). 
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En dialog fördes mellan författarna gällande mängden material som sammanställts där nästa 
steg blev att först var för sig och sedan igen gemensamt granska det materialet på nytt. 
Färgpennor användes igen för att med kritiska ögon söka efter och markera endast det 
innehåll som svarade upp emot det aktuella syftet. Den nya granskningen gjorde att 
författarna uppmärksammande att det tagits med innehåll som inte svarade emot syftet och 
därför togs bort (Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012).  
 
Därefter användes färgpennorna igen för att markera likheter och skillnader i innehållet som 
fanns kvar. Innehåll som visade på gemensamma fynd delades upp i olika stycken. 
Gemensamma teman framkom och utgjorde rubriker (Polit & Beck, 2017; Friberg, 2012). 
Men i detta steg kom det att visa sig att författarna funnit gemensamma teman som fanns med 
i texterna men som inte svarade upp mot den gjorda studiens syfte. Författarna fick återigen 
gå tillbaka i processen och bearbeta texten i den gjorda sammanställningen igen och på så sätt 
identifierades nya fynd. Vid det tillfället visade sig texter och identifierade teman svarade på 
det aktuella syftet. Arbetet utfördes strukturerat genom att delar av texterna plockades ut med 
hjälp av att innehållet som markerats med olika färger. Texterna bearbetades där likheter och 
skillnader identifierades och gemensamma teman lyftes upp utifrån texternas innehåll 
(Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017; Jakobsson, 2011; Friberg, 2012). Styrkor 
i den gjorda studien var att två författare analyserade, granskade och diskuterade insamlade 
data vid flera tillfällen. Att gemensamt komma fram till den valda metoden stärker både 
validitet och reliabilitet jämförelsevis med att om en författare utfört och tolkat texterna på 
egen hand.  
 
De forskningsetiska övervägandena har författarna tagit ställning till genom att granska 
artiklarnas etiska förfaringssätt så att de överensstämde med gällande etiska riktlinjer. 
Innehållet i texterna som använts har bevarats men även om texterna har omformulerats. 
Förhållningssättet till funnet resultat har varit opartiskt där personliga åsikter har lagts åt 
sidan. Relevant material har redovisats och inget material har avsiktligt tagits bort (Forsberg 
& Wengström, 2015; Vetenskapsrådet, 2011; CODEX, 2018).  

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter belyste behovet av kunskaper och 
erfarenheter inom ämnesområdena ledarskap och akutsjukvård för att leda vården på ett 
effektivt och patientsäkert sätt på en akutmottagning.  
Sjuksköterskans ledarskap och pedagogiska roll inriktar sig på att ha förmågan att leda, 
prioritera, samordna omvårdnadsarbetet i syfte att tillgodose en säker vård för såväl patienter 
och närstående som medarbetare (SSF, 2017). Författarna till litteraturöversikten har 
förståelse och respekt för att utökade kunskaper i ledarskap och akutsjukvård är nödvändiga. 
Vi instämmer med att det har en avgörande betydelse för samverkan med såväl patienter och 
närstående, medarbetare som i teamet. Kunskaper och erfarenhetsbrister kan resultera i att 
sjuksköterskan prioriterar patienter fel i akutvårdsprocessen och på så sätt leder vården fel 
vilket kan resultera i en ökad risk för morbiditet och mortalitet. Bristande kunskaper inom 
akutsjukvård leder också till en minskad effektivitet i patientflödet och patientsäkerheten 
hotas därmed. Vid bristande kunskaper inom både akutsjukvård och i ledarskap medför det 
svårigheter att leda vårdsituationer utifrån ett helhetsperspektiv. Patienten är ett oskrivet blad 
och sjuksköterskan förväntas snabbt och under korta möten fånga relevant information i syfte 
att skapa de bästa förutsättningarna för patienten. I vissa fall innebär det att till och med rädda 
liv.  
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I resultatet framkom vidare att sjuksköterskornas erfarenhet var att kommunikationen hade en 
avgörande betydelse för att leda vården på ett patientsäkert sätt. Kommunikationen var 
avgörande i interaktionen mellan såväl patienter och närstående, sjuksköterska till 
sjuksköterska, sjuksköterska till läkare som i team.  
Enligt sjuksköterskornas sex kärnkompetenser har kommunikationen en avgörande betydelse 
i samverkan med andra. Kommunikationen ska vara lyhörd, ske på ett respektfullt sätt och 
utföras med empati för att uppnå en god och säker vård (SSF, 2017). Krav finns på att snabbt 
skapa en relation via både talande och lyssnande kommunikation och det har visat sig vara av 
betydelse. Graden av kommunikationsvana avgör vilken upplevelse patienten och närstående 
får av mötet (Elmqvist et al, 2011; Kieft et al., 2014). En god attityd och ett gott beteende ger 
bättre förutsättningar för att på ett effektivt och respektfullt sätt leda vården framåt (Kieft et 
al., 2014: Andersson et al., 2011; Elmqvist et al, 2011). Relationen som skapas genom 
kommunikation mellan patienter och närstående och sjuksköterskor medför bättre 
förutsättningar till att förändringar snabbt uppfattas i patienternas tillstånd (Andersson et al., 
2011). Författarna instämmer till fullo med ovan beskrivet men upplever att det i vissa fall 
uppstår hinder i att uppnå en god kommunikation. Snabba förändringar i arbetssituationen och 
krav på ett effektivt patientflöde kan vara bidragande orsaker till brister i kommunikationen. 
Vilket även stöds av Elmqvist et al., (2011) som menar att vid hög arbetsbelastning upplevde 
sjuksköterskorna att det inte fanns tid att slå sig ned hos patienten och närstående för att 
informera hur akutvårdsprocessen fungerar.   
 
Resultatet visade även att sjuksköterskornas förmåga att kommunicera patienters kliniska 
status var av vikt i teamet med läkaren. Informationen låg till grund för läkarnas fortsatta 
bedömning i patientvården. Elmqist et al., (2011) menar att sjuksköterskornas erfarenheter 
samtidigt visade att en rädsla fanns över att bli kritiserade av läkarna.  
Samarbete i team är en förutsättning för att en omvårdnadsplan ska kunna skapas vilket kan 
leda till en tidsvinst i vårdkedjan (Rehnström & Dahlborg- Lyckhage, 2016; Andersson et al., 
2011). Väl inarbetade rutiner i teamet främjar säkerheten för patienten där kommunikation är 
avgörande (Travers & Lee, 2006; Wheelan, 2010; Randmaa, Mortensson, Swenne & 
Engström, 2013). I resultatet framkom också att svårigheter uppstod i att leda vården när 
kommunikationen brast mellan sjuksköterskorna och läkarna vilket resulterade i att 
patientsäkerheten äventyrades. Författarna till litteraturöversikten upplever att 
kommunikationen mellan medarbetare kan innebära både för och nackdelar. Det finns 
situationer där erfarenheten säger att en läkare ber om information som kräver en annan 
kompetens än den sjuksköterskor besitter. Patientsäkerheten äventyras då pga. att bristfällig 
information föreligger. Motsatsen ses också då sjuksköterskor lämnar information som inte 
tas emot. 
 
I resultatet framkom att i kommunikationen mellan sjuksköterska till sjuksköterska upplevdes 
som positivt när kunskaper och erfarenheter inom akutsjukvård delgavs. Men det fanns också 
situationer då kommunikationen inte upplevdes fungera. Författarna upplever att 
kommunikationen sjuksköterska till sjuksköterska har betydelse i utbytet av både teoretisk 
kunskap och tidigare erfarenheter av i hur vården leds framåt. Beroende på 
kommunikationens förutsättningar så kan ledarskapet stärkas alternativt försvåras. Med det 
menas att kommunikationen är beroenden av att medarbetare har för avsikt att samverka, är 
lyhörda, har förståelse för sin kunskapsnivå och situationen som råder. 
 
Resultatet visade att de sjuksköterskorna med kunskaper inom akutsjukvård och längre 
kliniska erfarenheter hade förmågan att leda vården effektivt med hjälp av sin intuition.  
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Sjuksköterskan har förmågan att omgående uppfatta en situation och omvandla sin kompetens 
till en direkt handling vilket resulterar i att risken för mortalitet och morbiditet minskade 
(Benner, 1993; Rehnström, et. al., 2016; SENA, 2017; Andersson, et. al., 2011; Elmqvist, et. 
al., 2011). Samtidigt beskrevs det att sjuksköterskorna hade en rädsla av att bli kritiserade för 
att för många patienter fick en för hög prioritet vid den första bedömningen i samband med 
triage (Elmqvist et al., 2011). Författarna upplever att det är av vikt att se, lyssna och känna 
d.v.s använda sina sinnen som komplement till standardiserade verktyg. De standardiserade 
verktygen fångar inte alltid upp det som sinnena uppfattar. Patienten uttrycker inte alltid 
tydliga symtom av olika anledningar som verktyget har förmåga att fånga upp. Det är 
sjuksköterskans sinnen och intuition som kompletterar verktyget. Kombinationen kan 
medföra att patienten därmed prioriteras korrekt. Däremot upplevs det också att det finns en 
risk med att brist på kunskap i akutsjukvård kan resultera i att det standardiserade verktyget 
används som ett slags facit vilket inte är syftet. Det i sin tur kan leda till att symtom som inte 
finns beskrivna i verktyget faller bort och patienten blir felprioriterad.  
Idag pågår utveckling av olika standardiserade terminologi banker, dock är de flesta helt 
uppbyggda utifrån de medicinska behoven, omvårdnadsbegrepp saknas i mångt och mycket. 
För att i framtiden få en enhetlig och säker dokumentation krävs det standardiserade verktyg 
som även utgår ifrån omvårdnad (SSF,2017; Socialstyrelsen, 2017). 
 
I resultatet framkom vidare att erfarna sjuksköterskor upplevde att det fanns faktorer som 
påverkade hur ledarskapet fungerade. Sjuksköterskor med teoretiska kunskaper inom 
akutsjukvård och erfarenheter av akuta situationer hanterade en hög arbetsbelastning bättre än 
de med mindre erfarenhet. Det gjorde att den ledande sjuksköterskan hade förmågan att skapa 
lugn i teamet under pressade situationer. Men det fanns även en gräns för hur stor påfrestning 
en erfaren sjuksköterska kunde hantera i sin ledande roll.  
Målet på en akutmottagning är att arbetet ska utföras så friktionsfritt och lugnt som möjligt 
(Nyström, 2002) men situationen kan när som helst ändras och arbetsbelastningen både öka 
och bli utmanande (Elmqvist et al., 2011; Andersson et al., 2011). En akutsjuksköterska 
förväntas kunna leda och organisera de arbetsresurser som finns utifrån arbetsbelastningen 
(SENA, 2017; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 2011). När det finns ett pågående 
inflöde till akutmottagningen och patienter inte slussas vidare så stiger arbetsbelastningen. 
Situationen orsakade då att personalen upplevde en känsla av att inte räcka till (Wikström, 
2006; Andersson et al., 2011; Elmqvist et al., 2011). Författarna upplever att en allt högre 
arbetsbelastning relaterat till att vårdprocessen stannar av på akutmottagningen påverkar 
arbetssituationen på ett negativt sätt. Vårdplatssituationen skapar problem mot 
akutmottagningarna där också problemen läggs istället för att se problemen som 
sjukhusgemensamt. Det skapar problem att patientflödet avstannar vilket leder till att 
akutmottagningens resurserna inte räcker till. 
 
I en studie med patienters upplevelser i fokus styrks ovan beskrivet och visade att 
sjuksköterskornas förmåga att leda vården i samverkan med patienten och närstående 
varierade. Patienterna med låg prioritet upplevde att deras behov av exempelvis smärtlindring, 
mat eller lindring vid oro inte tillgodosågs medan patienter med hög prioritet upplevde att 
deras behov blev i högre grad tillgodosedda. Ett ömsesidigt samspel var beroende av både 
sjuksköterskornas egna viljor och att arbetssituation gav förutsättningar för samverkan (Frank, 
2010). Författarna upplever att det här kan finnas en avgörande skillnad och betydelse i vilken 
kunskapsnivå och vilka kliniska erfarenheter sjuksköterskorna som leder vården för 
patienterna besitter. Om kunskaper och kliniska erfarenheter finns inom ledarskap och i 
akutsjukvård så kan det resultera i att strategier finns till grund och på så sätt kan patientens 
behov uppfattas och förstås även om det inte uttalas eller syns.  
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Ytterligare en artikel styrker den gjorda studien genom att beskriva att nya och oerfarna 
sjuksköterskor upplevde att de saknade viktig kunskap och erfarenheter för att utföra ett 
patientsäkert arbete. De efterfrågade teoretisk kunskap inom aktuell kontext, praktiska 
övningar, stöttning och möjlighet till reflektion av patientfall tillsammans med mer erfarna 
kollegor (Hörberg, Jirwe, Kalén, Vicente & Lindström, 2017). En annan artikel styrker även 
den gjorda studien och beskriver att sjuksköterskors erfarenheter av att prioritera och leda 
patienters vård framåt har visat sig ha betydelse för patientsäkerheten (FitzGerald., Jelinek., 
Scott., & Gerdtz,2010). Vikten av erfarenhetsutbyte upplevs av författarna som viktigt men 
tycks försvinna allt mer där flera faktorer inverkar så som pressade arbetsscheman med 
minskad överlappningstid. Allt fler patienter ska rapporteras över och därmed minskar 
utrymmet för att både reflektera och utbyta erfarenheter. 
 
För att utveckla framtida sjuksköterskors kunskap inom ledarskap, förmåga i att leda och 
hantera verksamheten beskrevs behovet finnas av utökade kunskaper inom ämnet ledarskap 
och akutsjukvård. För att uppnå detta ansågs att handledning, utbildning och mentorskap 
krävdes som komplement för att utveckla ett effektivt ledarskap (Ramseur, Edwards, Ruchs & 
Humphreys, 2018). 

Slutsats 
 
Sjuksköterskorna med erfarenheter belyste behovet av teoretisk kunskap och kliniska 
erfarenheter inom ledarskap och akutsjukvård. Delarna beskrevs som viktiga för förmågan att 
leda vården på ett effektivt och patientsäkerhet sätt. Studien visar vidare att sjuksköterskor 
med erfarenheter använde sin intuition och kommunikationsförmåga för att leda vården. 
Ledarskapet resulterade i att vården blev effektiv, tydlig, koordinerad och att korrekta beslut 
togs. Ett lugn och välbefinnande sågs hos såväl patient och närstående som hos medarbetare i 
teamet när ledarskapet fungerade. Det fanns dock en begränsning för under vilka 
omständigheter en erfaren sjuksköterska hade förmågan att leda på ett bra sätt. När 
akutmottagningens resurser var uttömda och arbetsbelastningen var för hög så hanterade 
sjuksköterskorna ledarskapet på ett försämrat sätt pga. en ökad stressnivå. Därmed 
äventyrades patientsäkerheten. 

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att belysa vikten och effekterna av de erfarenheter sjuksköterskorna hade i att leda 
vården på en akutmottagning så kan arbetsgivare nyttja studien. Det i samband med planering 
kring vem som förväntas inneha olika roller där ledarskap inkluderas. Studien kan även 
användas som en motivering till ett behov av en vidareutbildning inom akutsjukvård. Vidare 
synliggöra möjligheten till att fånga upp, bevara och nyttja redan befintlig kompetens i 
verksamheten. Vidare forskning inom området behöver utföras i syfte att finna lösningar på 
hur kompetens och erfarenheter kan behållas samt utvecklas vidare genom 
förbättringsarbeten.  
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
  

KOD OCH         
KLASSIFICERING 

VETENSKAPLIG KVALITET 

  I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie/Randomized 
controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl 
genomförd 
multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska 

metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie 
med få 
patienter/deltagare 
och/eller för många 
delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad 
studie/Clinical controlled 
trial (CCT) är prospektiv 
och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och 
en eller flera 
experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och väl 
genomförd studie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få 
patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt 
beskriven, brister i 
genomförande och 
tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie 
(P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter/deltagare och 
adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få 
patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt 
beskriven, brister i 
genomförande och 
tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är 
en analys av historiskt 
material som relateras till 
något som redan har 

Antal patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Välplanerad och väl 
genomförd studie med 

 
* 

Begränsat/för få 
patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt 
beskriven, brister i 
genomförande och 
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inträffat, exempelvis 
journalhandlingar. 

adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder. 

tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är 
vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. 
Avsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och 
begreppsmässiga 
strukturer (teorier och 
modeller). 

 

Klart beskriven kontext 
(sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven 
urvalsprocess; 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. 
Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. 
Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning. 
Patient/deltagargruppen 
för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys 
ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitéten är inte uppfyllda men den vetenskapliga 
kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


