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                        BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Antalet besök till akutmottagningar runt om i Sverige ökar årligen. Ökat inflöde av patienter 

resulterar i ökad belastning, ”Overcrowding” och ”Exit-block” och influerar på patientens 

vänte- och vistelsetid på akutmottagningen. En tilltagande tillströmning av patienter kan 

påverka patientsäkerheten och medföra ökad risk för vårdskada. Simultant pågående 

arbetsprocesser gör akutmottagningens vårdmiljö särskilt utsatt för medicinska misstag. Säker 

vård är en essentiell kärnkompetens och en central del i sjuksköterskans arbete för att 

upprätthålla patientsäkerhet.   

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning. 

 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på en akutmottagning i Mellansverige. Åtta sjuksköterskor, med minst ett års 

yrkeserfarenhet på akutmottagningen, intervjuades. Insamlat material analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Genom analysen framkom att sjuksköterskorna upplevde att ökad belastning, patientens 

omvårdnadsbehov, akutmottagningens bemanning och arbetsmiljö påverkade 

patientsäkerheten på akutmottagningen. Tilltagande söktryck med förlängda vistelsetider på 

akutmottagningen med ”Overcrowding” och ”Exit-block” som följd, komplexa 

omvårdnadsbehov och tidsbrist påverkade förutsättningarna för säker vård och god 

omvårdnad. Två övergripande kategorier formulerades genom analysens förfarande: När 

vårdbehovet överstiger resurserna och Sjuksköterskans utmaningar i att upprätthålla 

patientsäkerheten. 

 

Resultaten i denna studie tyder på att sjuksköterskor på en akutmottagning upplever sitt 

omvårdnadsansvar som både utmanade och påfrestande vid ökad belastning vilket påverkar 

patientsäkerheten negativt. Omvårdnadsarbetet på akutmottagningen påverkas vid ökat 

inflöde av patienter, ”Overcrowding” och ”Exit-block” vilket utsätter patienten för risker. 

Vidare tyder resultatet på att akutmottagningens resurser ibland inte är tillräckliga för att 

uppfylla kraven för god omvårdnad, hög patientsäkerhet och säker vård. 

 

Studiens slutsats antyder att sjuksköterskorna upplever patientsäkerheten på 

akutmottagningen som bristfällig och att patientsäkerheten påverkas negativt av 

”Overcrowding” och ”Exit-block”. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, akutmottagning, omvårdnad, overcrowding, säker vård.  
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ABSTRACT 
 

The number of visits at emergency departments around Sweden is increasing annually. An 

increased inflow of patients results in increased workload, "Overcrowding" and "Exit 

block" and may leed to an extended length of stay in the emergency department. An 

increased influx of patients may poses a risk to patient safety and cause health risks. 

Simultaneous ongoing work processes makes the emergency department particularly 

vulnerable to medical mistakes. Safe care is an essential core competence and a central part 

of the nurse's work to maintain patient safety. 

 

The aim of the study was to describe nurses' experiences of patient safety in an emergency 

department. 
 

Data was collected by qualitative method. Semi-structured interviews were conducted at an 

emergency department in central Sweden. Eight nurses, with at least one year of 

professional experience at the emergency department, were interviewed. Collected material 

was analyzed by qualitative content analysis. 

 

The analysis showed that increased workload, patients' needs of care, nurse staffing and the 

work environment affected the patient safety at the emergency department. Increasing 

influx of patients often resulted in a prolonged length of stay, “Overcrowding” and “Exit-

block”. Complexity in nursing and lack of time affected the conditions for safe and good 

care. Two overall categories were created through the analysis procedure: When the need 

for care exceeds the resources and Nursing challenges.  

 

The results in this study indicate that nurses in an emergency department experience their 

nursing responsibility at increased workload as both challenged and stressful which 

adversely affects patient safety. The nursing care in the emergency department is affected 

by increased influx of patients, "Overcrowding" and "Exit-block", which exposes the 

patient to risks. Furthermore, the result suggests that the emergency resources sometimes 

are insufficient to meet the requirements of good care, high patient safety and safe care. 

 

The conclusion of the study suggests that nurses' at an emergency department experience 

inadequate patient safety and it’s adversely influenced by “Overcrowding” and “Exit-

block”.  

 

Keywords: Patient safety, emergency department, nursing, overcrowding, safe care.  
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BAKGRUND 

Akutsjukvård 

 

Socialstyrelsen definierar akut sjukdom eller skada enligt följande: plötsligt inträdande, 

hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada… (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). 

Vidare omfattar begreppet akutsjukvård åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller 

högst upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

(Swedish Emergency Nurses Association; SENA) menar att akutsjukvård inte är begränsad 

till vad gäller tid och att vården ges och bedrivs dygnet runt (SENA, 2017).   

Akutmottagningens verksamhet 

 

Akutmottagningens huvudsakliga verksamhetsuppdrag är att vårda patienter oavsett tid på 

dygnet med akut sjukdom eller skada (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). Antalet patienter som söker vård på en akutmottagning ökar årligen (Qin, 

Thompson, Bogomolov, Ward & Hakendorf, 2017; Socialstyrelsen, 2015). För varje år 

förväntas antalet besök på landets akutmottagningar att öka med tre procent vilket är 

alarmerande för inte minst akutsjukvården (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsens (2015) 

senaste rapport för registrerade akutvårdsbesök på landets akutmottagningar uppmätte mer 

än 2,5 miljoner.  

 

Akutmottagningens basala uppgift är att stabilisera den akut sjuka patienten för att sedan 

transportera patienten vidare till rätt vårdnivå (Carlson, 2016). På akutmottagningen söker 

patienter i alla åldrar med sjukdom eller skada av varierande allvarlighetsgrad. Vanligen 

tar akutmottagningen emot patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska åkommor 

(Socialstyrelsen, 2013). Akutmottagningens funktion är central och inverkar på hela 

sjukhusets organisation (SBU, 2010). Alla patienter som söker vård på en akutmottagning 

har rätt till en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd och akut sjukdom eller skada ska 

behandlas så snabbt det är möjligt (Svensk författningssamling [SFS], 2014:821). Den 

patient som är i störst behov av akutsjukvård ska lämnas företräde, omhändertas och 

behandlas först (SFS, 2017:30). För att på ett säkert sätt säkerställa detta används 

beslutsfattande stöd – triage –  i omhändertagandet för att snabbt kunna sortera ut, utifrån 

medicinsk angelägenhet, vilka som behöver omedelbar vård och vilka som kan vänta 

(SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2017c). Triageringssystem tillämpas för att öka 

patientsäkerheten på akutmottagningen och för att minska väntetiderna för adekvat 

behandling för den akut sjuka patienten (Widgren & Jourak, 2011). Patienter som anländer 

till akutmottagningen rekommenderas erhålla ett första omhändertagande inom 15 minuter 

och detta bör inte ta längre tid än fem minuter (Emergency Nurse Consultant Association 

[ENCA], Faculty of Emergency Nursing [FEN], Royal College of Nursing Emergency 

Care Association [RCN], The College of Emergency Medicine Clinical Effectiveness 

Committee [CEM], 2011). I Sverige finns idag 74 sjukhusbundna akutmottagningar och 54 

av dessa använder sig av triage och beslutsfattande stöd i omhändertagandet av en patient 

(SBU, 2010).  
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Triage 

 

Det mest frekvent använda triageringssystem som tillämpas inom hälso- och sjukvården i 

Sverige är RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) som utvecklades på 

Sahlgrenska Universitetssjukhus i mitten på 2000-talet. Triagemodellen utvecklades först 

som METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System) men 2010 ersattes den 

tidigare beteckningen med RETTS. Triageringsmodellen omfattar en femgradig 

prioriteringsskala och klassificerar patientens medicinska allvarlighetsgrad genom att 

tilldela patientens sjukdomstillstånd en färg. Patienter som inte är i behov av akutsjukvård, 

som kan vända sig till primärvården, tilldelas den lägsta prioriteringen och prioriteras som 

blå. För att prioritera patienter som förväntas erhålla en högre triageringsnivå än blå utförs 

bedömningen både genom att mäta patientens vitala parametrar och genom att inhämta 

anamnes utifrån patientens sökorsak. Vitalparametrar mäts för att kunna identifiera en 

kritiskt sjuk patient. Vitalparametrar kan emellertid vara normala hos en svårt sjuk patient 

varför anamnes och sjukhistoria ska tas i beaktande i bedömningen. Utifrån detta erhåller 

patienten en prioritet enligt den femgradiga färgskalan med hänsyn till medicinsk 

angelägenhetsgrad. Patienter vars hälsotillstånd tilldelas röd prioritering bedöms ha 

drabbats av ett livshotande tillstånd och ska därmed omedelbart undersökas av läkare som 

inleder behandling. Patienten ska samtidigt övervakas kontinuerligt på monitor och 

sjuksköterska ska närvara på undersökningsrummet (Widgren & Jourak, 2011; SBU, 

2010). Sannolikheten för att tilldelas en högre prioriteringsgrad är större för den äldre 

patienten och patienter som prioriteras röda eller orangea skrivs i högre utsträckning in för 

fortsatt vård på sjukhus (Socialstyrelsen, 2017b). Patienter med tillstånd som erhåller 

orange prioritering bedöms som potentiellt livshotande och ska övervakas på monitor och 

läkarbedömas inom 20 minuter. Gul- respektive grön prioriteringsnivå bedöms inte som 

livshotande men patienten bör träffa en läkare inom två- respektive fyra timmar (Widgren 

& Jourak, 2011; SBU, 2010).  

Vistelse- och väntetider på akutmottagning 

 

Socialstyrelsen genomför årligen, på uppdrag av regeringen, mätningar av väntetider på 

sjukhusbundna akutmottagningar runt om i Sverige. Patientens totala vistelsetid förkortas 

enligt det engelska uttrycket ”lenghts of stay” (LOS). Den senaste rapporten 

(Socialstyrelsen, 2017c) visar att var tionde patients totala vistelsetid på akutmottagningen 

är  sex timmar och 57 minuter. Likväl är väntetiderna för läkarbedömning långa och var 

tionde patient väntar  tre timmar och 30 minuter. Vistelsetiderna på akutmottagningen har 

visat sig vara längre för patienter äldre än 80 år. Detta beror på att den äldre patienten allt 

oftare skrivs in i slutenvården, genomgår längre handläggning och anländer till 

akutmottagningen vid tidpunkter då belastningen är hög. Vanligen söker den äldre 

människan vård på en akutmottagning för ett medicinskt tillstånd vilket gör att 

vistelsetiderna är som längst för patienter med medicinska åkommor (Socialstyrelsen, 

2017c). Äldre patienter med förlängd vistelsetid på akutmottagningen som skrivs in i 

slutenvården har i genomsnitt längre vårdtider än andra patienter. Den äldre patienten är i 

och med detta i större utsträckning drabbade av fler komplikationer vilket leder till 

återkommande besök på akutmottagningen (Mason et al., 2014). Det finns ett starkt 

samband mellan väntetider, akutmottagningens storlek och antalet registrerade besök där 

större akutmottagningar med större upptagningsområde uppmäter högre vänte- och 

vistelsetider. Ett större antal patienter skrivs in på sjukhuset under kvälls- och nattetid och 

har sannolikt ett samband med att patienter med högre medicinsk angelägenhet ankommer 
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till akutmottagningen under den tiden. Under kvälls- och nattetid är dessutom antalet 

tillgängliga vårdplatser på sjukhuset färre. Det existerar ingen balans mellan tillgängliga 

vårdplatser på sjukhuset och patientinflöde på akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2017c). 

Patienter som erhåller en högre medicinsk prioritering tillbringar kortare vistelsetid på 

akutmottagningen i jämförelse med patienter som tilldelas en lägre prioritet (Wickman, 

Svensson & Djärv, 2017). Att hantera överbeläggningar på sjukhuset ligger utanför 

akutmottagningens ansvarsområde men inte sällan upplever akutmottagningen att det blir 

ett problem som akutmottagningen förväntas lösa (Socialstyrelsen, 2017c).  

 

Overcrowding 

Begreppet “Overcrowding” med ursprung i engelskan är idag ett internationellt problem på 

flertalet akutmottagningar. Med “Overcrowding” avses en situation där antalet inskrivna 

patienter på akutmottagningen och deras vårdbehov överstiger resurserna som finns 

tillgängliga i verksamheten (Cheng, 2016; Stauber, 2013). Situationen kännetecknas av när 

det varken finns lediga undersökningsrum, väntytor eller sängplatser (Fatovich, Nagree & 

Sprivulls, 2005). “Overcrowding” är framförallt avhängande tre faktorer vilka är inflöde, 

vistelsetid och tid till utskrivning (Asplin et al., 2003). Tekwani, Kerem, Mistry, Sayger 

och Kulstad (2013) har identifierat ytterligare faktorer associerade med ”Overcrowding” på 

en akutmottagning. Brist på antal vårdplatser, otillräckligt antal sjuksköterskor, ökat 

patientinflöde, komplexitet i omhändertagandet och väntan på vårdplats på en 

vårdavdelning är nyckelkomponenter i att “Overcrowding” uppstår på akutmottagningen 

(Tekwani et al., 2013). Det finns ett tydligt samband mellan “Overcrowding” och 

förlängda väntetider, att patienter avviker utan läkarbedömning, feldiagnostisering, 

fördröjd eller felaktig behandling, ökad risk för komplikationer samt ökad morbiditet och 

mortalitet (Cheng, 2016). Patienter som söker vård under ”Overcrowding” kan få fördröjd 

behandling med allvarliga konsekvenser för patientens hälsa (Nygren et al., 2013). 

 

Exit-block 

”Exit-block” är vanligen förekommande när ”Overcrowding” råder. När patienten är 

färdigbehandlad enligt ett initialt omhändertagande, ska skrivas in i slutenvården för 

fortsatt vård och behandling och blir kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats 

uppstår ”Exit-block”. Patienter som blivit inskrivna i slutenvården upptar både utrymme 

och sängplats på akutmottagningen (Henderson & Boyle, 2014). En akutmottagning är 

varken bemannad, utrustad eller utformad för att bedriva vård under förlängd vistelsetid 

(Hollander & Pines, 2007; Kilcoyne & Dowling, 2007; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 

2008). De flesta akutmottagningar har som mål att patienten ska ha bedömts av läkare 

inom en timme och att patientens totala vistelsetid på akutmottagningen inte ska vara 

längre än fyra timmar (Socialstyrelsen, 2014). En svensk studie visar dock att de flesta 

akutmottagningar inte uppfyller behandlingsmålen (Ekelund et al., 2011). ”Exit-block” 

förlänger patientens vistelsetid både på akutmottagningen och patientens totala vårdtid på 

sjukhuset. Det är vetenskapligt bevisat att patienter som befinner sig på akutmottagningen 

under ”Exit-block” och ”Overcrowding”, under förlängd vistelsetid har ökad risk för 

mortalitet (Singer, Thode, Viccellio & Pines, 2011). Såväl inskrivna som läkarbedömda 

och utskrivna patienter från akutmottagningen löper ökad risk för mortalitet (Forero, 

McCarthy & Hillman, 2011; Guttmann, Schull, Vermeulen & Stukel, 2011). Patienter som 

skrivs ut från akutmottagningen under ”Exit-block” och ”Overcrowding” har ökad risk för 

förnyad sjukhusvistelse inom sju dagar (Guttmann et al., 2011). Vidare har McCarthy et al. 

(2009) påvisat förlängda vistelsetider för patienter med ett högprioriterat medicinskt 

tillstånd under rådande ”Overcrowding” och ”Exit-block”. För varje timma en akut sjuk 
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patient spenderar på akutmottagningen ökar risken för mortalitet med 8,3 procent 

(Donatelli, Gregorowicz & Somes, 2013).  

Patientsäkerhet 

 

All verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård är enligt patientsäkerhetslagen [PSL] 

(2010:659) skyldiga att bedriva sådant arbete som främjar hög patientsäkerhet. 

Patientsäkerhet avser att skydda patienter från att skadas i samband med att de erhåller 

hälso- och sjukvård (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2017). Patientsäkerhet 

omfattar dels att patienter skyddas från vårdskada i samband med åtgärder som hälso- och 

sjukvården vidtar och dels åtgärder som sjukvården i relation till patientens hälsotillstånd 

inte genomför (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Vårdgivaren är förpliktigad till att säkerställa att kravet på god vård bevaras och är därför 

skyldig till att bedriva ett fortlöpande systematiskt patientsäkerhetsarbete. Detta innebär att 

vårdgivaren ska planlägga, styra och övervaka verksamheten för att i första hand kunna 

dokumentera risker som hotar patientsäkerheten. Likväl ska förbättringsåtgärder 

kontinuerligt genomföras i syfte att förbättra eller upprätthålla patientsäkerheten. Liksom 

vårdgivaren har Hälso- och sjukvårdspersonal också ett stort ansvar i att upprätthålla hög 

patientsäkerhet. Sjukvårdspersonal är enligt lag skyldiga att ge sådan vård som är 

överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet och ska rapportera brister i 

verksamheten som kan leda till eller har lett till vårdskada (SFS, 2010:659).  

 

Vårdskador på akutmottagningen – förekomst och risker 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. De flesta 

regioner i Sverige har upprättat en nollvision mot vårdskada som del i ett aktivt 

patientsäkerhetsarbete. Årligen drabbas 100 000 patienter i den svenska hälso- och 

sjukvården av en vårdskada med varierande allvarlighetsgrad (SKL, 2016). 

Socialstyrelsens (2017b) senaste mätning visar att hälften av alla registrerade vårdskador 

var lindriga, 45 procent var övergående men ledde till förlängda vårdtider och fem procent 

var allvarliga vilket krävde livsuppehållande åtgärder, orsakade permanent skada eller 

bidrog till patientens död. Patienter på akutmottagningen är särskilt utsatta för diagnostiska 

felbedömningar. Att kunna ställa rätt diagnos tidigt i förloppet är avgörande för patientens 

fortsatta behandling. Ett diagnostiskt fel omfattar felaktiga, fördröjda eller uteblivna 

diagnoser (Socialstyrelsen, 2017b).  

 

Faktorer som är starkt associerade med minskad patientsäkerhet på en akutmottagning är 

långa väntetider, bristande kompetens, otillräcklig bemanning, vårdplatsbrist, otillräckliga 

och trånga lokaler, hög arbetsbelastning och långa arbetsskift (Inspektionen för vård och 

omsorg [IVO], 2015; SBU, 2010). Ökad belastning på akutmottagningen och många 

inskrivna patienter leder till fler medicinska misstag och vårdskada som hade kunnat 

förebyggas (Kulstad, Sikka, Sweis, Kelley & Rzechula, 2010; Landrigan, Parry, Bones, 

Goldman & Sharek, 2010). Ökad risk för inkorrekta bedömningar och beslut är associerade 

med stress i arbetsmiljön, ökad belastning och avbrott i arbetsuppgifterna (Berg et al., 

2013). Långa väntetider kan leda till brister i övervakning och ökar risken för 

felprioriteringar (SBU, 2010). 
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Vidare beskriver Aiken et al. (2014) att det finns samband mellan kompetens, bemanning, 

antal patienter per sjuksköterska och mortalitet. Det finns stora variationer i antal patienter 

per sjuksköterska på svenska akutsjukhus under dygnets timmar. Samma studie visade att 

antal patienter per sjuksköterska under dagtid varierade mellan 3,3-9,2 patienter i 

jämförelse med i genomsnitt 24,5 patienter nattetid (Aiken et al., 2014).  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar på akutmottagningen  

 

Sjuksköterskans expertis i all hälso- och sjukvårdande verksamhet är omvårdnad. 

Omvårdnad omfattar dels det patientnära arbetet men också det teoretiska kunnandet som 

ska tillämpas i den arbetande verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan på akutmottagningen måste i sitt arbete vara förberedd på oberäkneliga och 

oanade händelser. Det är ett utmanande arbete att kunna göra snabba och säkra 

bedömningar, prioritera och vidta adekvata åtgärder (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan är i de allra 

flesta fall den som är ansvarig för att inleda och utföra en korrekt och säker triage av 

patientens aktuella hälsotillstånd, inte sällan under stressiga förhållanden (Socialstyrelsen, 

2017c). Detta kräver klinisk och praktisk erfarenhet och ställer höga krav på kompetens 

hos sjuksköterskan (ENCA et al., 2011).  

 

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot akutsjukvård  

SENA har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening arbetat fram en 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård. Akutsjuksköterskan ska självständigt kunna identifiera potentiellt 

livshotande sjukdomstillstånd utifrån klinisk bedömning och anamnestagande och 

självständigt kunna prioritera och vidta adekvata åtgärder. SENA beskriver vidare att 

adekvata bedömningar och prioriteringar av patientens vårdbehov och vårdnivå kräver 

specialistkompetens inom akutsjukvård. Specialistsjuksköterskan ska på egen hand kunna 

initiera och motivera medicinsk utredning och eventuell behandling (SENA, 2017). Det 

finns en tydlig relation mellan patientens möjlighet till hälsa och överlevnad och 

sjuksköterskans kompetens (SENA, 2017; Aiken et al., 2014). Implementering av 

avancerad omvårdad i omhändertagandet av en patient leder vidare till patientnöjdhet och 

minskar fördröjningar i diagnos och behandling hos kritiskt sjuka patienter (Stauber, 

2013).  

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser i relation till akutsjukvård 

All omvårdnad ska bedrivas utifrån sjuksköterskans sex kärnkompetenser: personcentrerad 

vård, teamsamverkan, evidensbaserad vård, kvalitets- och förbättringskunskap, informatik 

och säker vård (SENA, 2017). Sjuksköterskans kärnkompetenser åsyftar till att erbjuda 

samhällsmedborgarna en säker vård av hög kvalitet och har sin utgångspunkt i 

International Council of Nurses [ICN] fyra etiska principer vilka är främja och återställa 

hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande (Sherwood & Zomorodi, 2014; ICN, 2014). 

 

Att bedriva säker vård är ett av sjuksköterskans huvudansvar på akutmottagningen. 

Sjuksköterskan deltar vanligen i flera pågående arbetsprocesser tillsammans med andra 

professioner vilket gör akutsjukvårdens arbetsmiljö till en högriskmiljö för medicinska 

misstag. Sjuksköterskan ska arbeta på ett sådant sätt att vårdskador förebyggs (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; SENA, 2017). Säker vård och kvalitet beskrivs som två 

ömsesidigt beroende variabler (Sherwood & Zomorodi, 2014). Säker vård handlar i 
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huvudsak om prevention genom att vidta preventiva åtgärder som förebygger medicinska 

misstag i omvårdnadsarbetet med patienter. Detta förutsätter samverkan i hela vårdkedjan 

men också tillsammans med patient och närstående (Sherwood & Zomorodi, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening et al., 2016). För att kunna säkerställa att patienterna erhåller säker 

vård krävs såväl kunskap och tekniska färdighetsförmågor knutna till det egna yrket som 

social och kognitiv kompetens (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). Kvalitets- och 

förbättringskunskap åsyftar till att kontinuerligt bedriva förbättringsåtgärder för att 

förebygga att medicinska misstag upprepas (Sherwood & Zomorodi, 2014). 

Personcentrerad vård innebär att patienten och dennes närstående i det akuta 

omhändertagandet ska behandlas som enskilda individer med individuella behov. I det 

akuta omhändertagandet ska sjuksköterskan utifrån patientens särskilda behov och 

sjukdomstillstånd så långt det är möjligt tillgodose medicinska, emotionella och 

existentiella behov eller önskemål utan att patientsäkerheten äventyras. Teamsamverkan 

kräver att alla professioner i det sammansatta teamet är väl insatta i varandras 

arbetsuppgifter och ansvarsområden men fordrar också samarbete med andra aktörer i den 

akuta vårdkedjan. Standardiserad kommunikation och omhändertagande bör användas i 

såväl det arbetande teamet som med andra aktörer på sjukhuset för att förhindra 

medicinska misstag och är en del av kärnkompetensen informatik. Vidare omfattar 

informatik dokumentation av genomförda och planerade omvårdnadsåtgärder för att främja 

patientsäkerhet och kvaliteten på god vård. Patienter har rätt till evidensbaserad vård, 

vilket innebär att patienten har rätt till bästa tillgängliga vård som är vetenskapligt 

beprövad. Sjuksköterskan ska aktivt arbeta med att förbättra omvårdnaden för patienterna 

(Sherwood & Zomorodi, 2014; SENA, 2017).  

Patientens upplevelser av besök vid akutmottagningen  

 

Ömsesidigt för de flesta patienter som söker vård på akutmottagningen är att de känner sig 

oroliga för sitt hälsotillstånd, bedömer det som akut och att de behöver få snabb 

bedömning och hjälp (Ekwall, 2011; DeLia, Cantor, Brownlee, Nova & Gaboda, 2011; 

SBU, 2010). Majoriteten av patienterna på akutmottagningen har självständigt tagit ett 

beslut att söka vård akut. I första hand uppmanas patienten att kontakta 

telefonrådgivningen eller vårdcentral för att hänvisas till rätt vårdnivå och för att avlasta 

akutmottagningen (SBU, 2010).  

 

Det finns en tydlig korrelation mellan patientnöjdhet med besöket på akutmottagningen 

och förlängda väntetider. Vieth och Rhodes (2006) har identifierat att förlängda väntetider 

på akutmottagningen bidrar till missnöje bland patienterna. Följden av detta blir att 

vårdtagarna upplever att kvaliteten på vården försämras (Vieth & Rhodes, 2006). 

Förlängda väntetider resulterar också i att patienter känner sig rädda för att bli bortglömda 

och upplever att de inte får sina behov tillgodosedda (Möller, Fridlund & Göransson, 

2010). Vidare berättar patienter att de vill få information om vad som kommer att hända, 

vad de väntar på och hur långa väntetider det är till läkaren. Ett stort patientantal på 

akutmottagningen leder i större utsträckning till ett kortare och fragmenterat möte mellan 

patient och vårdpersonal vilket ökar riskerna för att patienten inte får sina enskilda behov 

uppfyllda (Elmqvist, 2011). Det är utmanande för vårdpersonalen att skapa 

förtroendegivande bemötanden när tiden är ytterst begränsad (Olofsson et al., 2012; Parke 

et al., 2013).  
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Problemformulering 

 

Socialstyrelsens årliga mätningar visar att antalet besök på akutmottagningar runt om i 

Sverige ökar för varje år. Detta leder till ökad belastning, ”Overcrowding” och ”Exit-

block” med förlängda vänte- och vistelsetider som följd. Ett ökat inflöde av patienter till 

akutmottagningen kan innebära risker gällande patientsäkerhet och därmed också en ökad 

risk för vårdskador. Akutsjukvårdens arbetsmiljö, med simultant pågående arbetsuppgifter, 

är en högriskmiljö för medicinska misstag. Ett av sjuksköterskans huvudansvar är att 

bedriva säker vård, vilket är en essentiell kärnkompetens i sjuksköterskans arbete, samt 

vara aktiv i fortlöpande patientsäkerhetsarbeten. Det är därför betydelsefullt att beskriva 

hur sjuksköterskor upplever patientsäkerhet på akutmottagningen. 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning.  

METOD 

Ansats och design  

 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Kvalitativa studier åsyftar till att 

beskriva och förklara ett fenomen som ännu inte är utforskat. Genom att utforska personers 

upplevelser eller erfarenheter om ett fenomen kan forskaren dra nya slutsatser utifrån det 

som har undersökts. Vid en induktiv ansats utgår forskaren från empiriska data för att 

utifrån personers enskilda upplevelse eller erfarenhet kunna generalisera resultatet. Inom 

den induktiva ansatsen arbetar forskarna med ett mindre urval (Polit & Beck, 2017).  

Urval 

 

Urvalsmetod  

Författarna använde sig av ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet lämpar sig när 

informanter rekryteras från en och samma klinik (Polit & Beck, 2017). Detta för att utifrån 

flera infallsvinklar belysa fenomenet på bästa sätt (Malterud, 2014). Författarna valde 

därför att inkludera sjuksköterskor med varierande ålder och yrkeserfarenhet för att få ett 

urval med så stor variation som möjligt (Polit & Beck, 2017).  

 

Rekrytering av deltagare 

Författarna presenterade kortfattat studiens genomförande och syfte på ett av klinikens 

regelbundna möten där klinikens verksamhetschefer, sjuksköterskor och undersköterskor 

närvarade. Skriftlig information skickades via e-post till verksamma sjuksköterskor på 

kliniken. E-postadresserna nådde författarna via regionens gemensamma e-postlista där 

samtliga sjuksköterskor på akutmottagningen fanns representerade. I e-postlistan framgick 

endast personens yrkeskategori. Författarna erhöll såväl muntliga som skriftliga svar från 

ett stort antal sjuksköterskor som ville deltaga i studien. Utifrån att författarna hade 

begränsad tid till genomförandet av studien var det inte möjligt att inkludera samtliga 
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sjuksköterskor i studien. Deltagare med varierande ålder och yrkeserfarenhet valdes ut för 

att få ett urval med stor variation.  

 

Inklusionskriterier 

Uppsatta inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor, verksamma på en 

akutmottagning, med minst ett års yrkeserfarenhet inom verksamheten. 

Datainsamlingsmetod 

 

Intervjuerna genomfördes på en akutmottagning i Mellansverige under december 2017. 

Akutmottagningen där intervjuerna har utförts mottar närmare 50.000 besök årligen. I 

verksamheten arbetade vid tillfället för studien omkring 50 sjuksköterskor. Bemanningen 

beskrevs variera under dygnets timmar. Bemanningen av sjuksköterskor var som högst 

mellan kl. 12-15 med 13 sjuksköterskor och som lägst nattetid mellan kl. 00:00-07:00 med 

fem sjuksköterskor. Informationen har inhämtats utifrån kontakt med klinikens 

verksamhetschefer.  

 

Information till verksamhetschef 

Verksamhetschefen på arbetsplatsen erhöll skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Skriftligt samtycke för genomförande av intervjuerna inhämtades (Bilaga 

1). Verksamhetschefen önskade att berörda vårdenhetschefer tilldelades information om 

syfte och metod vilket gjordes både skriftligt som muntligt.  

 

Intervjuguide 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer utifrån en på förhand utformad 

intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden användes vid genomförandet av samtliga 

intervjuer. Under intervjun arbetade författarna aktivt med följdfrågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt som besvarade studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer 

är flexibla vilket kan leda till att innehållet blir djupt inom det område som studeras (Polit 

& Beck, 2017). Polit och Beck (2017) menar att en semistrukturerad intervjuguide är 

lämplig att använda när författarna vill få informanten att tala fritt om det valda ämnet 

samtidigt som författarna säkerställer att studiens syfte besvaras. 

 

Pilotintervju 

För att författarna skulle få möjlighet att pröva sin intervjuguide och utvärdera hur väl 

intervjuguiden besvarade studiens syfte genomfördes en pilotintervju, detta för att 

upptäcka eventuella brister i frågorna (Polit & Beck, 2017). Pilotintervjun transkriberades i 

sin helhet och lästes igenom. Författarna valde efter detta att inte genomföra några 

korrigeringar i frågeguiden och pilotintervjun inkluderades i studien då den besvarade 

studiens uppsatta syfte.  

 

Genomförande av intervjuer 

Åtta intervjuer, inklusive pilotintervjun, utfördes. Författarna valde efter detta att inte 

inkludera fler informanter eftersom ytterligare deltagare sannolikt inte skulle tillföra ny 

kunskap i ämnet (Malterud, 2014). Intervjuerna genomfördes enskilt och informanterna 

hade själva möjlighet att välja tid och plats för intervjun. Några intervjuer utfördes under 

eller i anslutning till informantens arbetspass och några genomfördes på annan plats och tid 

enligt önskemål. Polit och Beck (2017) menar att det är av särskild vikt att informanten ska 

känna sig trygg i den miljö som intervjuerna utförs i.  



   

9 

 

 

I anslutning till intervjun erhöll informanten åter skriftlig och muntlig information om 

studiens ändamål och genomförande (Bilaga 3). Samtycke till studiens utförande 

inhämtades skriftligt innan intervjun påbörjades (Bilaga 4). Intervjuerna dokumenterades 

genom ljudinspelning för att kunna möjliggöra transkribering. Endast en författare var 

närvarande under genomförandet av intervjuerna med hänsyn till att författarna intervjuade 

kollegor. Författarna utförde fyra intervjuer vardera och var civilklädda vid samtliga 

intervjuer. 

Dataanalys 

 

Transkribering 

Samtliga intervjuer transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället med hjälp av den 

ljudupptagning som använts. Genom transkribering menar Kvale och Brinkman (2014) att 

det sagda ordet återges i skriftlig mening. Författarna skrev ordagrant ned det informanten 

sagt och lyssnade igenom materialet vid upprepade tillfällen för att säkerställa att ingen 

information gått förlorad.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys är en lämplig analysmetod för att hantera och analysera kvalitativa data av 

mångfacetterad karaktär (Elo & Kyngäs, 2008). Syftet med den kvalitativa 

innehållsanalysen är att genom organisering och strukturering åstadkomma betydelse och 

mening utifrån insamlat material (Polit & Beck, 2017). Vidare menar Polit och Beck 

(2017) att det är utmanande att analysera kvalitativa data då det inte finns någon 

standardiserad analysmetod och textmaterialet ofta är stort. Intervjuernas ljudinspelning 

transkriberades och analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys med 

huvudsaklig inriktning på textens latenta budskap. Intervjumaterialet lästes igenom flertalet 

gånger för att författarna skulle kunna skapa en helhetsbild över det insamlade materialet 

vilket Polit och Beck (2017) menar är en förutsättning för den fortsatta analysprocessen.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysens process omfattar fyra steg vilka är identifikation av 

meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Analysprocessen inleddes med att identifiera meningsbärande enheter i den 

transkriberade texten. Meningsbärande enheter utgörs av delar i texten som svarar mot 

studiens syfte. Det är av betydelse att inte välja meningsenheter som innehåller flera 

budskap för att förhindra att texten förlorar sitt innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ord, meningar och stycken som svarade mot studiens syfte plockades ut i den 

transkriberade texten och fick utgöra meningsenheter. Utvalda meningsenheter 

färgkodades i olika färger för att särskilja vilken informant som sagt vad. Därpå 

sammanfogades meningsenheterna till en text som utgjorde en analysenhet. För att 

textmaterialet skulle kännas bekant lästes analysenheten igenom vid upprepade tillfällen. 

Utan att kärnan i texten gick förlorad kondenserades därefter meningsenheterna för att vara 

mer lätthanterliga och överskådliga. Utifrån insamlat material skapades koder som fick 

uttrycka och summera textens manifesta innehåll. Varje färgmarkerad och kondenserad 

meningsenhet tilldelades en kod som sammanfattade textens innehåll. Koderna placerades i 

olika sub-kategorier för att på ett strukturerat sätt sammanfatta och sortera textens 

manifesta innehåll för att urskilja vilka som hörde samman och vilka som skiljdes åt. 

Avslutningsvis bildades kategorier för att beskriva textens latenta budskap. Sub-kategorier 

med likvärdigt innehåll tilldelades en gemensam kategori som lät uttrycka textens 
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underliggande budskap. Det är inte förrän i det avslutande steget som djuptolkningen sker 

och det studerade fenomenet uttrycks på ett nytt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 
Meningsenheter Kondensering Kod Sub-

kategorier 

Kategori 

Om det är en hög vårdtyngd på 

samtliga eller ja på många patienter så 

tycker jag att det är patientosäkert på 

akutmottagningen.  

Om det är hög 

vårdtyngd på många 

patienter så blir det 

patientosäkert på 

akutmottagningen. 

Vårdtyngd Belastning När vårdbehovet 

överstiger 

resurserna 

 

Dels är det patienter som söker akuten 

för att det är lättillgängligt. Och att det 

är öppet dygnet runt och att det alltid 

finns personal där. Dom kanske inte 

behöver va där utan kan gå till 

vårdcentralen i stället. 

Patienter söker till 

akuten för att det är 

lättillgängligt, dom 

kanske kan gå till 

vårdcentralen istället.  

Tillgänglighet Vårdbehov 

Man har inte kunnat ta kontrollerna en 

gång i kvarten på dom orangea och 

dom är dåliga för att dom är orangea i 

sitt tillstånd, dom är inte orangea för att 

dom är det på ESS:en. Och när man 

känner dig sig otillräcklig och man går 

hem och känner bara fan liksom det här 

gick inte bra. 

Har inte koll på 

patienterna vilket leder 

till att man känner sig 

otillräcklig som 

sjuksköterska. 

Otillräcklig Känslomässiga 

reaktioner 

Sjuksköterskans 

utmaningar i att 

upprätthålla 

patientsäkerheten 

Den ena använder, om man nu ska 

använda hexad, för att se om de 

utvecklar en ST-höjning, en del 

kopplar väl upp som vanligt och en del 

kopplar inte upp alls. En del kopplar 

upp med puls och blodtryck men sätter 

inte in med kontroll tillexempel. Då har 

ju det med kunskap att göra. 

Vilken övervakning 

patienten får beror på 

vad sjuksköterskan har 

för kunskaper.  

Kompetens Reflektioner 

kring strategier 

Författarnas förförståelse 

 

Då bägge författarna är verksamma på den enhet där intervjuerna har utförts fanns en viss 

förförståelse inom ämnet som studerades. I och med detta hade författarna kännedom om 

akutmottagningens arbetssätt och rutiner. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

redogörelse av författarnas förståelse stärker studiens giltighet. Författarna har både vid 

genomförandet av intervjuerna och genom hela analysprocessen arbetat för att minimera 

riskerna för att influera studiens resultat. Genom att e-post sändes ut till den valda 

populationen vilket möjliggjorde att informanterna själva fick visa intresse för deltagande 

fanns det ingen risk för att informanterna kände sig tvingade att deltaga i studien.  

Forskningsetiska överväganden  

 

Forskningsetiska överväganden är alltid viktiga att ta hänsyn till när människor deltar i 

studier oavsett val av studiedesign och ansats. I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) 

dokument God Forskningsed har deltagarna i denna studie behandlats med respekt och 

skyddats enligt de fyra individkraven vilka utgörs av samtyckes-, informations-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
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Kontakt togs med forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola för 

ställningstagande till ansökan om etiktillstånd vilket inte ansågs vara aktuellt för studien. 

Därefter, innan datainsamlingen påbörjades, inhämtades skriftligt samtycke till studiens 

genomförande från klinikens verksamhetschef (Bilaga 1). Informationskravet uppnåddes i 

denna studie genom att de intervjuade sjuksköterskorna muntligt och skriftligt erhöll 

information om studiens syfte och förfarande (Bilaga 3). Vidare underrättades de 

intervjuade om frivilligheten i deltagandet och att de när som helst, utan ifrågasättande från 

författarna, kunde välja att upphöra sitt medverkande. Informanterna fick skriftligen ge sitt 

godkännande till medverkande i studien innan intervjun påbörjades (Bilaga 4). I enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017) hade informanterna, även vid lämnat samtycke, rätt till att 

upphöra sitt deltagande. Konfidentialitetskravet i studien bevarades genom att ingen annan 

än författarna till studien haft vetskap om informanternas identiteter. Allt insamlat material 

förvarades så att det var otillgängligt för obehöriga och avidentifierades för att skydda 

såväl informantens som patienters personuppgifter. Den medverkandes personuppgifter 

och intervjumaterial, i enlighet med nyttjandekravet, användes enbart för denna studies 

ändamål och kasserades efter avslutad och godkänd studie. Studiens resultat presenterades 

på ett sådant sätt att ingen enskild individ kan komma att identifieras (Vetenskapsrådet, 

2017).  

 

Vad gäller genomförandet av intervjuer med kollegor gjorde författarna särskilda 

överväganden kring detta. Relationen mellan författare och informant kan påverka vad som 

sägs under intervjun (McDermid, Peters, Jackson & Daly, 2014). Gemensamma 

arbetslivserfarenheter som författaren och kollegan delar kan leda till mer utförliga och 

djupgående svar (McConnell-Henry, James, Chapman & Francis, 2009). Författarna 

informerade informanterna om konfidentialitetskravet innan intervjun inleddes vilket 

McDermid et al. (2014) menar är särskilt viktigt när kollegor blir intervjuade. Vid behov 

av stöd eller samtal fanns efter genomförd intervju möjlighet till kuratorskontakt på den 

enhet där intervjuerna genomfördes.  

RESULTAT 

 

Åtta sjuksköterskor inkluderades i studien utifrån uppsatta inklusionskriterier. Sju kvinnor 

och en man medverkade. Medelåldern på informanterna var 34 år (variation 26–52 år). 

Deltagarnas yrkeserfarenhet på akutmottagningen varierade mellan ett år och 13 år. 

 

Ur analysen formulerades två övergripande kategorier; När vårdbehovet överstiger 

resurserna och Sjuksköterskans utmaningar i att upprätthålla patientsäkerheten (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategorier och sub-kategorier 

Kategorier 
 

När vårdbehovet överstiger resurserna 
 

Sjuksköterskans utmaningar i att upprätthålla 

patientsäkerheten 

Sub-kategorier 
 

Belastning 
 

Känslomässiga reaktioner 
 

Vårdbehov 
 

Reflektioner kring strategier 
 

Arbetssätt och organisation 
 

Teamarbete och kommunikation 
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När vårdbehovet överstiger resurserna 

 

Deltagarna i studien upplevde att akutmottagningens resurser inte var tillräckliga för att 

upprätthålla patientsäkerheten för de patienter som befann sig på akutmottagningen vid 

ökad belastning. Faktorer som påverkade patientsäkerheten negativt inom kategorin var 

faktorer som sjuksköterskorna själva inte kunde påverka så som söktryck, vårdtyngd, 

vårdkedjan, bemanning och arbetssätt. Kategorin presenteras i tre sub-kategorier; 

belastning, vårdbehov och arbetssätt och organisation.  

 

Belastning 

Samtliga sjuksköterskor i studien upplevde att patientsäkerheten varierade från dag till dag. 

Vid de tillfällen som det var ett lägre inflöde av patienter och få patienter inskrivna på 

akutmottagningen ansåg sjuksköterskorna att patientsäkerheten var relativt god. 

Sjuksköterskorna upplevde att de på ett tillfredsställande sätt kunde tillgodose patienternas 

behov av vård och omvårdnad. Alla sjuksköterskor i studien upplevde att patientsäkerheten 

påverkades negativt när inflödet av patienter ökade eller när de patienter som kom till 

akutmottagningen var kritiskt sjuka eller hade ett omfattande vårdbehov.  

 

En sjuksköterska beskrev att antalet besök på en akutmottagning ökade utan att antalet 

sjuksköterskor per arbetspass ökade vilket gör att varje sjuksköterska fick fler patienter att 

vara ansvarig för.  

 

”Det här med ökad belastning är nästan nånting som är vardag för 

akutmottagningen nu mera i jämförelse med bara ett par år. Självklart spelar 

det en jättestor roll för patientsäkerheten på akuten. Det är ju inte ovanligt 

att vi har kanske 50 till 60 patienter inskrivna samtidigt.” 

     (Intervju 6)  

 

Bemanningen av sjuksköterskor på akutmottagningen varierade under dygnets timmar och 

var som högst dagtid och som lägst nattetid. Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde att 

inflödet av patienter varierade under dygnets timmar och att bemanningen inte följde 

söktrycket på akutmottagningen. I början av förmiddagarna var det i regel ett fåtal patienter 

som befann sig på akutmottagningen vilket förändrades under dygnet. Antalet inskrivna 

patienter på akutmottagningen var som störst under kvälls och nattetid. Sjuksköterskorna i 

studien påtalade även att inflödet av patienterna varierade under veckans dagar och 

upplevdes som störst måndagar, fredagar och söndagar. Detta trodde några sjuksköterskor i 

studien berodde på inkommande remisser från vårdcentralen, högt söktryck på 

vårdcentralen och tillgänglighet. Alla sjuksköterskor som deltog i studien påtalade att 

resurserna på akutmottagningen var begränsade och att det var för få sjuksköterskor per 

arbetspass för att upprätthålla patientsäkerheten. Sjuksköterskorna önskade att det fanns en 

plan för hur en situation vid ökad belastning skulle hanteras. Utifrån att arbetet på en 

akutmottagning varierade från dag till dag och timme till timme önskade flertalet 

sjuksköterskor att det fanns enkla och fungerande rutiner för att få in mer personal när det 

behövdes. Flertalet sjuksköterskor berättade om hur otillräcklig bemanning ledde till 

brister i patientsäkerheten och att det blev väldigt sårbart när det kom in flera akut sjuka 

patienter samtidigt.  

 

”Framförallt nattetid, när vi har en lägre bemanning och det inkommer till 

exempel två traumalarm eller två dåliga medicinpatienter som kräver 

akutrummet och den uppbackningen som medför akutrummet då kan det ju 
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vara patientosäkert kanske för det känns som att vi måste lämna flertalet 

andra patienter för att personalen inte räcker till… då är det ju absolut 

patientosäkert.” 

     (Intervju 5) 

 

Alla sjuksköterskor i studien upplevde svårigheter i att vårda och vara ansvarig för flera 

allvarligt sjuka patienter samtidigt. Patienter med ett allvarligt sjukdomstillstånd krävde 

omfattande vård med mediciner och övervakning, en vård som tog tid att utföra. 

Sjuksköterskorna beskrev att de vid ökad belastning ibland tvingades välja mellan två akut 

sjuka patienter, vilket innebar ökat lidande för patienterna. Sjuksköterskorna i studien 

berättade att de endast kunde utföra snabba punktinsatser för att tillfälligt upprätthålla 

patientens hälsa vilket innebar risker för patientsäkerheten på akutmottagningen. Att de 

inte kunde genomföra snabba och adekvata åtgärder för att främja patienternas hälsa gjorde 

att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga i sin profession. Oavsett det tilltagande inflödet 

av patienter över tid, ibland med mångkomplexa omvårdnadsbehov, förstärktes inte 

bemanningen av sjuksköterskor.  

 

”Det finns inte personal så att man kan stå inne hos flertalet sjuka samtidigt. 

Man kan ju inte dela på sig.” 

     (Intervju 8) 

 

Sjuksköterskorna i studien berättade att vid en situation med ökad belastning minskade 

förmågan att överblicka de patienter som sjuksköterskan var ansvarig för. En patient som 

var stabil och fått en lägre prioritet enligt RETTS kunde bli sittandes i ett väntrum eller 

liggandes på en brits i flera timmar utan tillsyn. Sjuksköterskorna menade att patienter med 

lägre prioritet kunde bli akut sjuka efter timmar på akutmottagningen och att en försämring 

av patienternas tillstånd missades. Orsaker till att sjuksköterskorna inte kunde uppfylla 

kraven på övervakning och tillsyn av patienten ansågs bland annat bero på ökad belastning 

och stort patientansvar per sjuksköterska. Flertalet informanter i studien berättade att det 

var omöjligt att ha överblick över alla patienter som befann sig på akutmottagningen, det 

var inte ovanligt att en sjuksköterska var ansvarig för 20–25 patienter.  

 

”När man inte har koll på dom dåliga patienterna så har man ännu mindre 

koll på de patienter som mår lite bättre. Man har inte koll. De kan få sitta i 

flera timmar och kan ju också bli dåliga tillslut.” 

     (Intervju 4) 

 

Vidare berättade en sjuksköterska att de var tvungna att följa med patienter med orange 

eller röd prioritet till röntgen eller avdelning vilket innebar att det kunde vara 20 patienter 

kvar på akutmottagningen utan tillsyn. När sjuksköterskan inte befann sig på 

akutmottagningen och inte kunde utföra den tillsyn av patienterna som den var ansvarig för 

uppstod brister i patientsäkerheten och resulterade i känslor av stress för sjuksköterskorna.  

Transport av patienter beskrevs som tidskrävande och sjuksköterskorna i studien berättade 

att de i regel var borta från akutmottagningen i minst 20 minuter. Under den tiden visste de 

inte vad som hände på akutmottagningen vilket skapade känslor av otillräcklighet.  

 

”Då kan jag vara med en jättedålig patient på röntgen eller avdelning eller 

IVA. Då kanske jag inte har någon annan sjuksköterska som kan ta över mina 

patienter som jag har kvar.” 

     (Intervju 3) 
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Samtliga informanter beskrev att det inte sällan blev negativa konsekvenser för patienten 

när ökad belastning rådde på akutmottagningen. Sjuksköterskorna berättade att patienter i 

flera fall drabbats av vårdskador till följd av ökad belastning på akutmottagningen. De 

berättade att avvikande provsvar och röntgensvar inte noterats och ledde till fördröjd 

diagnostisering och behandling. Sjuksköterskorna menade att ökad belastning och stress 

innebar att patienter med en hög prioritet inte alltid övervakades på monitor eller fick den 

tillsyn som de hade rätt till. En sjuksköterska berättade om en patient som försämrats i sitt 

allmäntillstånd utan att detta uppmärksammades i tid. Hade patienten varit uppkopplad på 

monitor och fått den tillsyn den behövde hade patienten kunnat vårdas på en 

vårdavdelning. Istället hade patienten försämrats så pass att den behövde vårdas på 

intensivvårdsavdelningen, vilket innebar onödigt lidande.  

 

En annan sjuksköterska i studien berättade om ett fall där patienten avlidit till följd av 

bristande tillsyn och övervakning. Brister i tillsyn och övervakning beskrevs som vanliga 

på akutmottagningen och sjuksköterskan upplevde det som tur att fler patienter inte avlidit. 

 

”Det var en jätte hektisk natt, det var jätte mycket att göra… alla hade 

häcken full. Sjuksköterskorna hann inte riktigt i den mån de borde ha gjort gå 

in och kolla patienterna att dem mådde bra. Så när läkaren då skulle in till 

den här patienten på morgonen vid femtiden, då hade hon varit där i 12 

timmar, låg ensam inne på ett rum med stängd dörr, inte uppkopplad heller 

så då var hon död.”  

     (Intervju 7) 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien berättade att medicinska åtgärder prioriterades före 

patienternas omvårdnadsbehov. Arbetsuppgifter som prioriterades bort när det var mycket 

att göra var att byta blöja, hjälpa patienter till toaletten, ge patienter något att dricka eller 

äta, kontrollera trycksår samt ge information. Dessa arbetsuppgifter ansågs inte vara 

livsavgörande och fick därför vänta och skapade ett ökat lidande för patienten. 

Sjuksköterskorna berättade att om de prioriterade patienternas omvårdnadsbehov före 

medicinska åtgärder kunde detta påverka patientens tillstånd negativt. Sjuksköterskor i 

studien berättade om patienter som blev liggandes på en brits eller sittandes i ett väntrum 

under flera timmar utan tillsyn. Det var ofta gamla patienter som inte hade någon anhörig 

med sig eller kunde ringa på klockan för hjälp. Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde 

det som att patienterna sökte sig till akutmottagningen för vård men fick inte den vården de 

förtjänade. Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev att de i en situation med ökad 

belastning bara utförde det absolut viktigaste.   

 

”Patienten får inte den omvårdnaden som dom har rätt till och som dom 

förtjänar att få… då kanske nån annan patient ligger och dör istället… man 

ilar ju förbi fort även om nån ropar på en för att man inte har tid, man har 

tusen bollar i luften samtidigt och det är ingenting man är stolt över.”  

(Intervju 6) 

 

Vårdbehov 

Samtliga sjuksköterskor i studien upplevde att det var många patienter som sökte vård på 

akutmottagningen utan att vara i behov av akut sjukvård. Sjuksköterskorna berättade att 

flertalet patienter sökte till akutmottagningen för att de ville ha snabb hjälp och inte kunde 

vänta på en tid inom primärvården. Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde att en del 
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patienter sökte akutmottagningen till följd av oro för akut sjukdom. Patienter som varit i 

kontakt med sjukvårdsrådgivningen hänvisades inte sällan till akutmottagningen för 

bedömning. Detta trodde några av sjuksköterskorna berodde på svårigheterna att göra en 

bedömning av patientens hälsotillstånd via telefon vilket ökade belastningen på 

akutmottagningen. Vidare berättade sjuksköterskorna i studien att akutmottagningens 

verksamhet är öppen och bemannad med läkare dygnet runt viket gjorde att många 

patienter sökte vård där.  

 

”Vi ska ha hjälp nu och inte imorgon och inte nästa vecka och inte om tre 

veckor utan nu. Men det går inte att ha det så för då belastar man ju redan 

pressad verksamhet ytterligare och dom här patienterna som är minst sjuka 

stjäl ju oftast mest tid.” 

     (Intervju 7) 

 

Sjuksköterskorna i studien saknade styrande dokument för vilka patienter som behövde 

vara på akutmottagningen och vilka patienter som skulle kunna hänvisats till primärvården. 

De tyckte att det inte enbart var sjuksköterskans ansvar att hänvisa patienter till rätt 

vårdinstans utan önskade att cheferna framarbetade ett dokument som gjorde det lättare för 

sjuksköterskorna att hänvisa patienter till primärvården. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att patienter som inte var akut sjuka tog lång tid att handlägga och upptog 

sjuksköterskornas tid från akut sjuka patienter som behövde vara på akutmottagningen. 

Patienter med mindre akuta besvär, som skulle kunna ha vänt sig till primärvården, fick en 

låg prioritet på akutmottagningen vilket ofta innebar långa väntetider. Flertalet 

sjuksköterskor upplevde att vissa patienter saknade förståelse för varför dem fick vänta och 

att de upptog tid från sjuksköterskans arbetsuppgifter. När sjuksköterskan blev avbruten i 

arbetsuppgifterna ökade risken för att saker glömdes bort. Sjuksköterskorna i studien 

menade att om rätt patienter skulle befinna sig på akutmottagningen skulle 

patientsäkerheten för de akut sjuka patienterna öka.  

 

”Vi har patienter som kommer in som kan gå till sin vårdcentral men ändå 

kommer in på akutmottagningen och det är dom som får vänta och det är 

dom som springer och frågar hela tiden: När kommer läkaren? När är det 

vår tur? Vart finns det mat? Och man bara känner att jag har inte tid. ”  

     (intervju 4) 

 

Arbetssätt och organisation  

Flertalet sjuksköterskor i studien berättade om att akutmottagningens lokaler inte var 

optimala att bedriva akutsjukvård i. De beskrev lokalerna som stora och många 

undersökningsrum där patienten låg ensam på rummet utan övervakning och dörren stängd. 

Sjuksköterskorna önskade att det fanns fler övervakningsplatser där patienten kunde vänta 

på röntgensvar och avdelning. Eftersom det var stora lokaler var det svårt för 

sjuksköterskorna att be sina kollegor om hjälp. Sjuksköterskorna upplevde att det inte gick, 

på grund av stora avstånd, att ha en överblick på patienter i ett annat team vilket innebar ett 

ökat ansvar för varje enskild sjuksköterska. 

 

Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde att de inte var lika professionella i slutet av ett 

arbetspass eller när de gjort många arbetspass på rad och att detta påverkade bemötandet 

med patienterna negativt. De kunde själva känna att de inte orkade lyssna lika aktivt på 

patientens berättelser och att irritation uppstod när de blev avbrutna i sina arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskorna upplevde att dessa faktorer påverkade patientsäkerheten negativt. 



   

16 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien önskade en ökad förståelse från cheferna 

angående vad arbetet och ansvaret som sjuksköterska på akutmottagningen innebar. De 

sjuksköterskor som själva hade gått ner i procent upplevde att de var en bättre 

sjuksköterska och kunde ta ett större patientansvar eftersom de fick vila mellan 

arbetspassen. Sjuksköterskorna i studien menade att patientsäkerheten skulle öka om de 

fick arbetstidsförkortning och ökad bemanning.  

 

”Dom kan väl jobba lite mer för att få arbetstidsförkortning eller för att få 

upp våra löner lite eller få in mer sjuksköterskor eller läkare. Istället för att: 

det var ju ingen som dog så det är ju lugnt nu. Det här redde dom ut.” 

     (Intervju 1) 

 

Flertalet sjuksköterskor i studien beskrev en frustration som uppstod då patienten var 

färdigbehandlad på akutmottagningen men inte kunde vårdas på en vårdavdelning eftersom 

det inte fanns några lediga vårdplatser. Sjuksköterskorna beskrev att det var överfullt med 

patienter på akutmottagningen, att patienterna aldrig kom vidare och att det innebar mer 

jobb och mer ansvar för sjuksköterskorna på akutmottagningen. Några sjuksköterskor i 

studien beskrev att akutmottagningen ibland användes som en stor vårdavdelning i brist på 

inneliggande vårdplatser. Sjuksköterskorna ansvarade för patienter som var 

färdigbehandlade på akutmottagningen och när det ständigt kom in nya patienter fanns det 

ingen tid att ge patienterna den omvårdnaden de hade rätt till. Det fanns ingen möjlighet att 

ge patienterna något att dricka eller äta, följa med till toaletten, kontakta anhöriga eller sitta 

ner en stund och lyssna på vad patienterna faktiskt hade att säga. Vidare berättade en 

sjuksköterska att det var omöjligt att följa vårdprogram med provtagningar och 

röntgenundersökningar, det fanns inte tillräckligt med övervakningsutrustning och 

patienterna fick inte heller den medicinering de var ordinerade.  

 

”Det har hänt att patienter har legat i fyra dygn på en akutmottagning för att 

det inte har funnits några vårdplatser… Dom ska vårdas på akuten men dom 

har helt enkelt inte fått någon vård på akuten... Det blir ju aldrig bra, det är 

ju jättefarligt… Det har ju hänt att patienter har dött på grund av dom här 

grejerna.  

     (Intervju 7) 

Sjuksköterskans utmaningar i att upprätthålla patientsäkerheten 
 

När belastningen på akutmottagningen ökade beskrev sjuksköterskorna utmaningar i att 

upprätthålla patientsäkerheten och tillgodose patienternas behov av omvårdnad. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde känslor av otillräcklighet och att de inte hade en 

överblick över patienterna de var ansvariga för. Temat inkluderar faktorer som kan påverka 

arbetet kring patienten så som kompetens, erfarenhet, teamarbete och kommunikation 

vilket presenteras i tre sub-kategorier; Känslomässiga reaktioner, reflektioner kring 

strategier samt teamarbete. 

 

Känslomässiga reaktioner 

Samtliga informanter i studien berättade om att de ofta kände sig otillräckliga när de inte 

kunde tillgodose patienternas behov. Sjuksköterskorna berättade att de ville göra allt så bra 

som möjligt för patienterna men när belastningen ökade fanns det ingen möjlighet att ge 

den omvårdnaden patienterna förtjänade och behövde. Skulle en patients 

omvårdnadsbehov prioriteras före andra patienters behov av tillsyn, bedömning eller 
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medicinsk behandling fanns en risk att livshotande tillstånd inte identifierades i tid. 

Flertalet sjuksköterskor i studien berättade att de kände sig rädda för att missa en akut sjuk 

patient om de prioriterade tid på en patients omvårdnad.  

 

”Så känner man det här medlidande med patienter och det är ju jättefint att 

man har det men det kanske inte är det bästa för akutmottagningen… alltså 

jag ska ringa hem till den ena eller andra eller jag ska se till att du får en 

smörgås…det kanske inte är såna saker som är livsavgörande för den 

patienten men man vill ändå hjälpa till för man känner för patienten.” 

     (Intervju 2) 

 

Vidare berättade några sjuksköterskor att när arbetspasset var slut och det fanns tid för 

reflektion kände sig sjuksköterskorna otillräckliga i sin profession och önskade att de hade 

kunnat göra mer för patienterna. De önskade att tiden fanns för att tillgodose varje patients 

enskilda behov av omvårdnad och medicinska åtgärder. På grund av tidsbrist, låg 

bemanning och ökad belastning fanns inte den möjligheten vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga i sin roll som sjuksköterska. När sjuksköterskorna 

inte hann med de insatser de önskade kände några sjuksköterskor att det inte spelade någon 

roll hur många värdefulla insatser de hade genomfört. Sjuksköterskorna fokuserade på det 

de inte hann med vilket gjorde att de kände sig otillräckliga i sin profession. En känsla som 

sjuksköterskorna bar med sig hem.  

 

” Man känner sig ju inte nöjd när man går hem från ett sånt pass. Man 

tycker att man gjort allt och lite till men ändå är man inte nöjd. Man vill ju 

göra så bra jobb som möjligt men det blir ju inte det. Man kanske har räddat 

livet på några patienter, förhoppningsvis har man gjort nån insats men man 

känner sig ju inte nöjd.” 

    (Intervju 3) 

 

Förutom känslor av otillräcklighet upplevde majoriteten av sjuksköterskorna i studien 

känslor av frustration. De beskrev ibland en frustration som uppstod när de skulle 

samarbeta med sjuksköterskor på sjukhusets vårdavdelningar. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen upplevde ofta att avdelningarna förväntade sig att alla åtgärder skulle 

vara utförda på akutmottagningen. Flertalet sjuksköterskor i studien berättade om 

situationer där avdelningen inte tog emot patienten innan alla åtgärder var utförda. 

Åtgärder som dropp, antibiotika eller kateter som inte var akuta beskrevs vara tvungna att 

utföras före det att patienten var välkommen till avdelningen. Sjuksköterskorna berättade 

även om situationer där de ringt till avdelningen och bett om hjälp men då fått till svar att 

patienten var välkommen när alla åtgärder var genomförda.  

 

En sjuksköterska berättade om en specifik händelse där vårdavdelningen inte ville ta emot 

en patient trots att det fanns lediga vårdplatser. Sjuksköterskan beskrev det som en 

frustration för såväl läkare som sjuksköterskor. Läkaren fick lägga mycket tid och energi 

på att övertala och motivera sjuksköterskan på vårdavdelningen att ta emot patienten. 

Fortsättningsvis berättade sjuksköterskorna att det påverkade vänte- och vistelsetiderna för 

patienterna på akutmottagningen och att det försvårade omvårdnadsarbetet.  

 

”…Att alla avdelningar tar in patienter och inte säger: Nä den vill inte vi ha, 

som GAVA kan göra när en patient har kräkts en gång, även fast det är en 

solklar GAVA-patient. Nähä då ska Agda 92 hamna på en annan avdelning 
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som en annan patient hade kunnat hamna på. Vi kan ju inte lägga in en 20-

åring på GAVA. Det blir så mycket frustration.”   

(Intervju 4) 

 

Reflektioner kring strategier 

Flertalet informanter i studien påtalade att sjuksköterskorna som arbetade på 

akutmottagningen hade varierande yrkeserfarenhet och kompetens inom akutsjukvård. 

Flera sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen var nyexaminerade vilket innebar 

liten arbetslivserfarenhet. Informanterna menade att arbetet tillsammans med en 

sjuksköterska med mindre erfarenhet innebar mer ansvar för den mer rutinerade 

sjuksköterskan som ofta fick dubbelkontrollera vad kollegan gjort. De menade att en den 

nyexaminerade sjuksköterskan hade mycket kunskap från litteraturen men saknade klinisk 

erfarenhet vilket innebar svårigheter att göra bedömningar av patienter och identifiera vilka 

som var akut sjuka och krävde omedelbara åtgärder. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

att nyexaminerade sjuksköterskor hade större fokus på vitala parametrar och följde RETTS 

mer bokstavligt än sjuksköterskor med mer erfarenhet, som upplevdes arbeta utanför 

ramarna och gjorde bedömningen utifrån patientens allmäntillstånd.  

 

”Det är svårt att rekrytera folk som har någon form av erfarenhet…personal 

som inte kan rutiner, dom kanske inte kan identifiera en svårt sjuk patient och 

det förstår man ju för att man har inte den erfarenheten av att möta patienter 

så att absolut så har vi ju många personal som inte har så lång 

arbetserfarenhet av akutsjukvård och det påverkar ju patientsäkerheten 

negativt.” 

     (Intervju 6) 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien påtalade att kompetensen varierade mellan 

sjuksköterskorna på akutmottagningen. Flertalet sjuksköterskor i studien önskade ett mer 

standardiserat omhändertagande för alla sökande patienter, för att på så sätt få ett mer 

strukturerat och patientsäkert omhändertagande. En sjuksköterska berättade att några 

kollegor följde riktlinjer bokstavligt utan att riktigt veta varför vissa åtgärder genomfördes 

och vissa sjuksköterskor upplevdes strunta i riktlinjer och gjorde på sitt sätt.  

 

” Man tar inte vitalparametrar på alla patienter för man tycker inte det är 

viktigt, man räknar inte andningsfrekvensen utan man gissar och säger 

sådär. Det tror jag också är en fara och det har med utbildning att göra. Att 

man inte vet varför man räknar en andningsfrekvens. Vad kan vara för 

skillnad om den har plötsligt stigit mot tidigare.” 

     (Intervju 2)  

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att även läkarens kompetens och erfarenheter spelade 

roll för patientsäkerheten på akutmottagningen. En oerfaren läkare ville oftare göra fler 

undersökningar, ta fler prover samt övervaka patienten under en längre tid på grund av 

rädsla för att begå misstag. Detta innebar att patientens besök på akutmottagningen blev 

förlängt och sjuksköterskorna fick ett större patientansvar. Flertalet sjuksköterskor i 

studien upplevde att oerfarna läkare behöll en högre prioritet på patienten en längre tid i 

jämförelse med läkare med mer erfarenhet som oftare prioriterade ner en patient efter 

undersökning. En patient med högre prioritet innebar mer arbete för sjuksköterskan med 

övervakning och tillsyn. Åtgärder som var tidskrävande och försvårade tillsynen av 

patienter som beskrevs som mer sjuka.  
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Teamarbete och kommunikation 

Samtliga informanter i studien upplevde att ett fungerande teamarbete tillsammans med 

undersköterskor, läkare och andra sjuksköterskor var avgörande för att upprätthålla 

patientsäkerheten på akutmottagningen. Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde att ett 

teamarbete där sjuksköterskan inte hade full tillit till kollegorna innebar en ökad 

arbetsbelastning och ökat patientansvar för den sjuksköterskan med mest 

arbetslivserfarenhet. Om sjuksköterskorna i teamet däremot hade full tillit till varandra 

upplevde sjuksköterskorna ett mer jämställt patientansvar.  

 

”Samarbeta med sina kollegor, att det är viktigt att man har kollegor som 

man kan lita på, att det den gör blir rätt och att de bedömningar den gör är 

korrekta så man inte behöver gå och dubbelkolla vad den gör för då blir det 

för mycket för mig att göra.” 

(Intervju 1) 

 

Flertalet sjuksköterskor i studien upplevde att de fick ett större patientansvar när 

belastningen var hög och patienterna väntade på att bli undersökta av en läkare. Flertalet 

sjuksköterskor i studien påtalade att god kommunikation i teamet där läkaren var 

involverad i vilka patienter som väntade på undersökning gjorde att sjuksköterskorna 

kände sig mindre stressade och tryggare i sin profession. När sjuksköterskorna blev 

stressade i sina arbetsuppgifter upplevde de själva att de inte gjorde ett lika bra och 

noggrant jobb vilket påverkade patientsäkerheten negativt. Sjuksköterskorna upplevde att 

ansvaret för patienten inte enbart var sjuksköterskans utan delades gemensamt med läkaren 

i teamet.  Flertalet sjuksköterskor berättade att bristande kommunikation och 

dokumentation lett till brister i patientsäkerheten. De berättade om situationer där åtgärder 

inte blivit utförda eller där samma ordination administrerats två gånger. Vidare ledde 

bristande kommunikation mellan läkare och sjuksköterska till svårigheter för 

sjuksköterskan att informera patienterna om fortsatt planering och behandling.  

 

”Om jag inte vet vad läkaren har för plan då kan inte jag informera heller.” 

    (Intervju 3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med en kvalitativ intervjustudie är att utifrån varje individs subjektiva upplevelser 

om en företeelse belysa det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med 

denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagningen varför intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Polit och Beck 

(2017) menar att syftet och forskningsfrågan styr valet av ansats och design. Materialet 

som framkom i de intervjuades berättelser gav innehållsrika data att analysera. Författarna 

valde att genomföra enskilda intervjuer även om fokusgruppsintervjuer hade varit möjliga 

att genomföra. Syftet med fokusgruppsintervjuer är att genom intervjuer i en mindre grupp 

erhålla en samling upplevelser kring ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fokusgruppsintervjuer ansågs inte vara en lämplig metod med hänsyn till val av 

forskningsfråga och ämne. I alla gruppintervjuer skapas en gruppdynamik som antingen 

kan försvåra eller underlätta för öppen kommunikation. Nackdelarna med 

fokusgruppsintervjuer är att informanten kan känna sig forcerad till att tycka och tänka 
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likadant som de andra informanterna eller känna sig förlamad i samtalet (Polit och Beck, 

2017). En enkätundersökning ansågs heller inte vara en lämplig metod för insamling av 

data. Enkäter vänder sig i första hand till att studera kvantitativa variabler även om 

kvalitativa variabler kan analyseras men med begränsat utrymme (Polit & Beck, 2017). En 

enkätstudie anser författarna hade därför inte gett samma djupa och innehållsrika svar som 

vid en intervjustudie. Intervjuerna genomfördes på den enhet där författarna båda är 

verksamma, detta efter att särskilda antaganden tagits i beaktande. Det finns såväl positiva 

som negativa aspekter med att intervjua kollegor. En författare har medverkat under 

intervjuns genomförande för att undvika en situation med maktförhållande som Kvale och 

Brinkmann (2014) menar kan uppstå under intervjutillfället. Den kollegiala relationen 

mellan författare och informant kan påverka huruvida informanten väljer att delge 

information eller inte under intervjun (Brannick & Coghlan, 2007; Mercer, 2007). Det 

kollegiala förhållandet kan påverka gränsdragningen under intervjun med risk för 

kollegiala eller personliga konflikter (Manderson, Bennett & Andajani-Sutjahjo, 2006). På 

grund av rädsla för att hamna i konflikt med författarna kan författarna givetvis inte 

utesluta att informanterna utelämnat adekvat information som hade varit värdefull för 

studiens ändamål. Vidare menar McDermid et al. (2014) att det kollegiala förhållandet kan 

påverka författarnas analys av materialet. Det finns alltid en risk att författarnas egna 

erfarenheter influerar tolkningen och därmed studiens trovärdighet (McDermid et al., 

2014). Författarna till denna studie har varit medvetna om riskerna med detta under hela 

analysförfarandet och arbetat för att minimera riskerna att influera studiens resultat. Det 

kollegiala samspelet uppfattades av författarna gynna informantens möjlighet till öppen 

kommunikation under samtliga intervjuer vilket DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 

menar är en styrka vid genomförandet av intervjuer med kollegor. Författarnas upplevelse 

var att intervjuerna blev väldigt detaljerat beskrivna med ingående svar. McConnell-Henry 

et al. (2009) menar att gemensamma erfarenheter hos författare och informant i stora drag 

leder till mer djupgående och detaljrika svar.  

 

Initialt valdes ett icke-bekvämlighetsval som urvalsförfarande. Detta för att författarna 

ville få informanterna att själva träda fram och visa intresse för deltagande i studien. Polit 

och Beck (2017) menar att nackdelen med ett icke-bekvämlighetsurval är att informanterna 

som träder fram inte nödvändigtvis besitter den djupaste kunskapen eller erfarenheten 

inom ämnet. Genom e-post skickades information till informanter inom ramen för 

författarnas inklusionskriterier för att bedöma intresset för medverkande i studien. Intresset 

för medverkande i studien visade sig vara stort varför författarna beslutade att genomföra 

ett strategiskt urval. Polit och Beck (2017) anser att det strategiska urvalet är lämpligt att 

använda när deltagare ska väljas ut från samma miljö och organisation. Vidare anser 

Malterud (2014) att förförståelsen hos informanten är avgörande för vilken urvalsmetod 

som ska väljas. Författarna till denna studie rekryterade deltagare med varierande 

yrkeserfarenhet för att få ett så varierat urval som möjligt. Detta menar Polit och Beck 

(2017) är nödvändigt för att erhålla ett representativt urval för den utvalda populationen. 

Författarna anser inte att någon annan urvalsmetod hade varit lämplig att använda eftersom 

författarna ville rekrytera informanter från en och samma organisation med varierande 

yrkeserfarenhet och med erfarenhet inom området som skulle studeras. Som tidigare 

beskrivet var intresset för medverkande i studien stort vilket författarna tror beror på 

studiens omdebatterade ämne. Det finns alltid en risk med att undersöka ett ämne som är 

omdiskuterat. Personer med starka och ibland kritiska åsikter uttrycker ofta önskan om att 

medverka. Personer som inte upplever samma engagemang inom det studerade området 

kan därför missas och resultatet som presenteras kan bli missvisande (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Intervjuerna genomfördes på en klinik. Författarna anser att det tidsmässigt inte hade varit 

möjligt att genomföra intervjuer på flera akutmottagningar. Detta får givetvis ses som en 

svaghet i studien. Under andra omständigheter hade det varit intressant att genomföra 

intervjuer på åtminstone en annan akutmottagning för att kunna jämföra liknelser och 

skillnader i resultatet. Polit och Beck (2017) menar att varje arbetsplats är unik och att 

variation ger ett mer representativt urval.  

 

Malterud (2014) anser att materialet vid en intervjustudie inte bör vara allt för stort, detta 

för att kunna skapa en helhetsbild av insamlade data. Vidare menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att antalet intervjuer som behöver genomföras beror på studiens syfte och 

forskningsfråga. Författarnas avsikt var att genomföra fem till tio intervjuer beroende på 

hur innehållsrika intervjuerna blev. Urvalet vid en kvalitativ studie är mindre än vid en 

kvantitativ urvalsmetod och det är materialets innehåll som bestämmer hur många 

informanter som är nödvändiga (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att forskaren genomför intervjuer till och med det att syftet i studien 

besvarats. Författarna till denna studie genomförde åtta intervjuer. Vid den sjunde 

intervjun upplevde författarna materialet som mättat då ingen ny information tillfördes till 

ämnet men valde ändå att genomföra en sista intervju för att inte förlora värdefull 

information. Polit och Beck (2017) menar att detta är avgörande för när datainsamlingen 

ska avslutas och materialet ska anses som mättat. Författarna hade haft möjlighet att 

genomföra fler intervjuer men ansåg att fler intervjuer sannolikt inte hade tillfört någon ny 

information kring ämnet.  

 

Författarna utförde fyra intervjuer vardera och använde sig av en på förhand utarbetad 

intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen. Vid genomförandet av en intervju finns alltid 

en risk att den som utför intervjun styr och leder informanten. För att motverka detta har 

författarna haft tålamod i utförandet och låtit informanten tala fritt om det aktuella ämnet 

utan att författarna har gått in och avbrutit. Användandet av en semistrukturerad 

intervjuguide gav informanten möjlighet att tala fritt om det aktuella ämnet samtidigt som 

författarna säkerställde att studiens syfte besvarades (Polit & Beck, 2017). En annan risk 

med att använda en intervjuguide är att författarna formulerar frågorna olika och att 

informanterna därför inte uppfattar frågorna på samma sätt (Forsberg & Wengström, 

2015). Kvale och Brinkmann (2014) menar att den som genomför intervjun måste vara 

tydlig med vad hon eller han vill veta, visa intresse och lyssna aktivt på vad informanten 

har att säga. En god relation mellan informant och forskare är avgörande för vilken 

information som framkommer under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna 

valde att genomföra en pilotintervju innan påbörjad datainsamling. Pilotintervjun gav svar 

på studiens syfte och inkluderades i studien. Inga korrigeringar genomfördes i 

intervjuguiden. Författarna till studien är noviser vad gäller utförandet av en intervju och 

intervjuteknik vilket givetvis kan ha påverkat studiens resultat och får tas med i beaktande. 

Doody och Noonan (2013) menar att oerfarna intervjuare kan ha svårt för att veta när och 

hur följdfrågor ska ställas och värdefull information kan därför gå förlorad.  

 

Medverkande sjuksköterskor i studien fick själva välja tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. Några intervjuer utfördes under eller i anslutning till informantens arbetspass 

och några utfördes utanför arbetstid i enlighet med informantens önskemål. Författarnas 

avsikt var att genomföra en intervju som beräknades ta 20 till 30 minuter i anspråk. 

Längden på de genomförda intervjuerna varierade mellan 15 och 36 minuter. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att även en kortvarig intervju kan ge innehållsrik information av 
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hög kvalitet. Intervjuerna som genomfördes utanför arbetstid ansåg författarna gav mer 

innehållsrik och djup information. Författarna tror själva att detta kan bero på 

sjuksköterskans rädsla för att bli avbruten under intervjutillfället när denna skedde i 

anslutning till eller under ett arbetspass.   

 

Alla intervjuer dokumenterades genom ljudinspelning vilket Polit och Beck (2017) menar 

kan skapa en miljö med spänd atmosfär. Författarna uppfattade däremot inte att 

ljudinspelningen påverkade deltagarna i studien. Ljudinspelningen transkriberades i nära 

anslutning till intervjuerna och författarna transkriberade fyra vardera. Materialet lästes 

därefter igenom tillsammans vid upprepade tillfällen för att bli bekanta med underlaget och 

möjliggöra fortsatt analys (Polit och Beck, 2017). Insamlade data analyserades sedan 

tillsammans genom Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning för kvalitativ 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att det mest centrala i den 

kvalitativa innehållsanalysen är att finna likheter och skillnader i det analyserade 

materialet. Med hjälp av metodbeskrivningen för den kvalitativa innehållsanalysen 

identifierade forskarna meningsenheter som svarade mot studiens uppsatta syfte. Genom 

fortsatt analys presenterades dessa slutligen i subkategorier och kategorier som gav en 

redogörelse av det studerade ämnet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) förekommer 

alltid en viss individuell texttolkning under analysprocessen. Genom ett gediget arbete där 

författarna tillsammans diskuterade meningsenheter, sub-kategorier och kategorier nådde 

författarna konsensus. Valet av subkategorier och kategorier hade sannolikt presenterats i 

andra betydelser om någon annan analyserat texten. Likt beskrivet tidigare finns det inget 

strukturerat analysförfarande under den kvalitativa analysprocessen.  

 

Elo och Kyngäs (2008) menar att det mest betydelsefulla för en studies trovärdighet är att 

beskriva studiens tillvägagångssätt så noggrant som möjligt vilket författarna anser sig ha 

gjort i denna studie. I kvalitativa studier används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att bedöma en studies trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Begreppet giltighet handlar om resultatens sanningshalt. Det handlar dels om att rätt 

forsknings- och analysmetod har använts för att besvara studiens forskningsfråga och dels 

om att rätt urvalsgrupp har studerats (Kvale & Brinkmann, 2014; Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna har likt tidigare beskrivit, arbetat med en urvalsgrupp med bred 

variation vad gäller både ålder och yrkeserfarenhet. Ämnet har därigenom belysts utifrån 

flera infallsvinklar vilket Graneheim och Lundman (2004) menar stärker studiens giltighet. 

I resultatdelen har författarna använt sig av citat hämtade från intervjuerna för att styrka 

tolkningen i resultatet. Detta stärker giltigheten ytterligare enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Giltigheten skulle emellertid kunna kritiseras utifrån antalet medverkande i studien 

i förhållande till populationen. Författarna har i analysen valt att dela upp meningsenheter 

som innehåller flera budskap för att bibehålla innebörden i texten vilket Graneheim och 

Lundman (2004) hävdar stärker studiens giltighet. Vidare kan såväl studiens giltighet som 

tillförlitlighet kritiseras utifrån studiens urvalsgrupp eftersom intervjuerna utförts på en och 

samma klinik. Utifrån en begränsad tidsram var det dessvärre inte möjligt att genomföra 

intervjuer på flera kliniker. Intervjuer som hade utförts på flera enheter hade gett ett mer 

representativt urval och stärkt studiens tillförlitlighet. 

 

Under den kvalitativa innehållsanalysen menar Graneheim och Lundman (2004) att det 

alltid förekommer en viss grad av texttolkning som påverkas av forskarens förförståelse för 

det studerade fenomenet. Detta menar Malterud (2014) influerar studien såväl positivt som 

negativt. Författarna har arbetat textnära under analysprocessens gång och använt sig av 

autentiska citat för att stärka tillförlitligheten i denna studie (Elo & Kyngäs, 2008). Under 
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intervjuns genomförande har författaren haft ett neutralt förhållningssätt för att inte 

påverka informantens svar. Författarna har heller inte uttryckt sina egna åsikter i ämnet och 

inte arbetat med ledande frågor som skulle kunna ha påverkat resultatet. Genom 

analysförfarandet har författarna varit reflexiva för att minimera riskerna för bias vilket 

Polit och Beck (2017) beskriver som självkritiskt granskande av den egna förförståelsen.  

 

Syftet med en kvalitativ studie är enligt Polit och Beck (2017) inte att uppnå hög 

generaliserbarhet. Denna studies förhållandevis mindre urvalsgrupp i relation till 

populationen försvårar studiens överförbarhet. Det finns därför en risk att sjuksköterskorna 

som intervjuats i denna studie inte representerar sjuksköterskors erfarenheter i stort på 

akutmottagningen (Jakobsson, 2011). Vidare menar Polit och Beck (2017) och Graneheim 

och Lundman (2004) att det är upp till läsaren att avgöra huruvida resultatet i en kvalitativ 

studie kan appliceras och användas i andra verksamheter. Samtidigt stärker ett välbeskrivet 

metodavsnitt studiens tillförlitlighet och överförbarhet vilket författarna i denna studie 

anser sig ha gjort. Genom att noggrant följa genomförandet för den kvalitativa 

innehållsanalysen och genom att presentera utdrag från författarnas resultat stärks både 

tillförlitligheten och överförbarheten (Polit & Beck, 2017; Graneheim & Lundman, 2004).  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagningen. Ur analysen formulerades två övergripande kategorier som beskrev 

sjuksköterskans erfarenheter av patientsäkerhet på akutmottagningen; När vårdbehovet 

överstiger resurserna och Sjuksköterskans utmaningar i att upprätthålla patientsäkerheten.   

 

Sjuksköterskorna i denna studie var alla eniga om att patientsäkerheten varierade från dag 

till dag. I resultatet framkom flera faktorer som sjuksköterskorna ansåg påverkade 

patientsäkerheten på akutmottagningen. Akutmottagningens bemanning, inflödet av 

patienter, patienternas vistelsetid på akutmottagningen, vård- och omvårdnadsbehov och 

tillgängligheten på lediga vårdplatser på sjukhuset inverkade på patientsäkerheten i stor 

utsträckning vilket är överensstämmande med fynden som Tekwani et al. (2013) och 

Asplin et al. (2003) tidigare presenterat. Asplin et al. (2003) menar att en situation med 

ökad arbetsbelastning eller ”Overcrowding” i huvudsak är beroende av inflödet, 

vistelsetiden på akutmottagningen och tiden till utskrivning. Tekwani et al. (2013) hävdar 

utöver detta att ”Exit-block” är en nyckelkomponent till fenomenet vilket även denna 

studie påvisar. Hög arbetsbelastning med ökat inflöde av patienter, förlängda vistelsetider, 

omfattande vårdtyngd med omfattande omvårdnadsbehov och tidsbrist påverkade 

patientsäkerheten negativt ansåg sjuksköterskorna. Detta påverkade i sin tur 

omvårdnadsarbetet med patienterna vilket är överensstämmande med Adriaenssens, De 

Gucht, Van Der Doef och Maes (2011) resultat.  De menar att omvårdnadsarbetet försvåras 

vid ökad arbetsbelastning på akutmottagningen (Adriaenssens et al., 2011).  

 

Ökad arbetsbelastning med högt inflöde av patienter, ibland med omfattande vårdbehov, 

påverkade sjuksköterskornas förmåga att överblicka situationen. Resultaten är 

överensstämmande med tidigare forskning som påvisat att ökad arbetsbelastning påverkar 

patientsäkerheten på akutmottagningen med inte sällan fördröjd eller felaktig 

diagnostisering och behandling som följd (Cheng, 2016). Detta utsätter den kritiskt sjuka 

patienten för risker på akutmottagningen och ökar risken för både morbiditet och mortalitet 

i efterförloppet (Nygren et al., 2013). Socialstyrelsen (2017b) har visat att patienter på 
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akutmottagningen är särskilt utsatta för diagnostiska fel med fördröjd handläggning och 

behandling. Bemanningen på akutmottagningen upplevdes ofta som otillräcklig av 

sjuksköterskorna. Det ålagda patientansvaret på varje sjuksköterska förklarades ibland som 

övermäktigt. Sjuksköterskorna berättade vidare att söktrycket på akutmottagningen ökat 

under de sista åren och att bemanningen på akutmottagningen inte förstärkts i takt med 

detta. Det finns tydliga samband mellan adekvat bemanning och patientsäkerhet där 

bristande bemanning är associerat med försämrad patientsäkerhet (IVO, 2015; SBU, 2015; 

Aiken et al., 2014). Aiken et al. (2014) har vidare påvisat ett starkt samband mellan 

bemanning och mortalitet. Låg sjuksköterskebemanning och ett stort patientantal per 

sjuksköterska har visat sig öka patienternas risk för mortalitet. Ett mindre patientantal per 

sjuksköterska har visat sig leda till förbättrad prognos och mindre sannolikhet för 

mortalitet i efterförloppet för dessa patienter (Aiken et al., 2014). Sjuksköterskorna i denna 

studie berättade att flera patienter drabbats av allvarliga tillbud i samband med ökad 

arbetsbelastning på akutmottagningen. Brister i övervakning av vitala parametrar, 

röntgensvar, provsvar och tillsyn gjorde att patienterna ibland erhöll fördröjd behandling 

eller avled till följd av detta. Likt Aiken et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna i denna 

studie ett starkt orsakssamband mellan bemanning, ökad belastning och mortalitet på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna beskrev vidare att patientens vårdnivå hastigt kunde 

förändras under en förlängd vistelsetid på akutmottagningen vilket beskrevs bero på just 

fördröjd behandling och bristande övervakning. En patient som tidigt i sjukdomsförloppet 

skulle kunna vårdats inneliggande på vårdavdelning krävde efter förlängd vistelsetid på 

akutmottagningen hög kvalificerad intensivvård och sjuksköterskan beskrev att det blev 

följden av bristfällig tillsyn och försenad behandling.  

 

Sjuksköterskorna berättade fortsättningsvis att patienter med en förlängd vårdtid inte alltid 

fick den behandling, omvårdnad och tillsyn som patienten behövde vilket är 

överensstämmande med Bongale och Youngs (2013) och Chengs (2016) resultat. Vidare 

riskerar patienter med förlängd vistelsetid på akutmottagningen att bli bortglömda vid ett 

tilltagande inflöde av patienter. Patienter som blir kvar på akutmottagningen i väntan på 

tillgänglig vårdplats har fortfarande både omvårdnadsmässiga och medicinska behov som 

ibland är omfattande vilket är anledningen till varför patienten får stanna på sjukhuset 

(Burström, Starrin, Engström & Thulesius, 2013; Forero et al., 2011; Hollander & Pines, 

2007; Richardson & Mountain, 2009; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2008). En 

sjuksköterska i studien berättade om en patient som vårdats i fyra dygn på 

akutmottagningen på grund av vårdplatsbrist. Både patientens omvårdnads- och 

medicinska behov prioriterades bort till följd av att inkommande kritiskt sjuka patienter 

krävde sjuksköterskans uppmärksamhet. Flera studier påvisar att det är bättre för patienten 

att läggas in på en överbeläggningsplats i en avdelningskorridor än att kvarstanna på 

akutmottagningen för vård under förlängd vistelsetid (Pulliam, Liao, Geissler & Richards, 

2013; Viccellio et al., 2009). Vidare noteras reducerade vårdtider för patienter som får en 

överbeläggningsplats (Innes et al., 2007; Khare, Powell, Reinhardt, & Lucenti, 2009; 

Richardson, 2002; Liew & Kennedy, 2003) i jämförelse med patienter som får kvarstanna 

på akutmottagningen i väntan på vårdplats, där det istället finns starka samband med 

förlängda vårdtider (Singer et al., 2011). Flertalet studier antyder dessutom att patienterna 

själva föredrar en överbeläggninsplats än en korridorsplats på akutmottagningen (Garson, 

et al., 2008; Walsh, Cortez & Bhakta, 2008; Bartlett & Fatovich, 2009; Richards, et al., 

2011) Akutmottagningens lokaler beskrevs som svåra att bedriva vård i vilket är resultat 

som Hollander och Pines (2007), Kilcoyne och Dowling (2007) och Muntlin, Gunningberg 

och Carlsson (2008) bekräftar. Stora lokaler med många rum och utrymmen gjorde det 

problematiskt för sjuksköterskan att överblicka patienter som befann sig på 
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akutmottagningen under ”Overcrowding”, förlängd vistelsetid och ”Exit-block” vilket 

framförallt påverkade patientens behov av omvårdnad. Sjuksköterskorna berättade att 

patienternas basala omvårdnadsbehov blev lidande under en situation 

med ”Overcrowding” och ”Exit-block”. Patienternas behov och hjälp med mat och 

vätsketillförsel, toalettbesök, byte av inkontinensskydd, information och lägesändringar 

prioriterades bort vid hög belastning. Samtliga sjuksköterskor berättade att det var tvungna 

att prioritera de mest akuta åtgärderna och att omvårdnaden därför sällan hanns med.  

 

All sjukvårdande verksamhet är i enlighet med den svenska lagstiftningen skyldiga att 

arbeta för att främja hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). Vidare är säker vård en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser och en central del i sjuksköterskans arbete för att 

säkerställa god patientsäkerhet. SENA (2017) beskriver att akutmottagningens arbetsmiljö 

utgör risker för både patientsäkerheten och förmågan till säker vård. Resultatet tyder på att 

sjuksköterskorna i denna studie anser att akutmottagningen är en riskfylld miljö att vistas i 

under ökad belastning, ”Owercrowding”, ”Exit-block” och förlängda vistelsetider. 

Sjuksköterskorna i denna studie menade att de strävade efter och gjorde vad de kunde för 

att ge patienterna god och säker vård med hög patientsäkerhet men att flera faktorer 

försvårade omvårdnadsarbetet med patienterna. Söktryck, vårdtyngd, vårdkedjan, 

bemanning och arbetssätt var faktorer som sjuksköterskorna beskrev att de själva inte 

kunde påverka och som innebar risker för patientsäkerheten och ibland påverkade 

patientsäkerheten negativt på akutmottagningen. Vidare åsyftar kärnkompetensen säker 

vård till att göra patienten delaktig och medverkande i vården som planeras och genomförs. 

I studien beskriver sjuksköterskorna snarare att patienter ibland glöms eller prioriteras bort. 

I takt med det tilltagande inflödet av patienter till akutmottagningen som beskrivs i studien 

med ökat patientantal per sjuksköterska som följd, hinner sjuksköterskorna inte med att 

tillgodose sina patienters omvårdnadsbehov. De berättar om situationer där de tvingas att 

välja mellan patienters omvårdnadsbehov som ibland är mångkomplexa och akuta. Det 

förklarar därför att en situation med ökad arbetsbelastning, Overcrowding och Exit-block 

inte bara är farofylld och ogynnsam för mindre sjuka patienter utan även drabbar de allra 

sjukaste vilket McCarty et al. (2009) och Nygren et al. (2013) styrker.  

 

Sjuksköterskorna berättade vidare att patientsäkerheten påverkades av kompetens och 

erfarenheter vilket kunde påverka omhändertagandet av en akut sjuk patient och 

säkerställandet av säker vård. De berättade att en nyexaminerad sjuksköterska inte hade 

samma förmåga till klinisk bedömning som en yrkeserfaren sjuksköterska vilket beskrevs 

som en risk för den akut sjuka patienten. SENA (2017) menar att en adekvat bedömning 

och prioritering av en patients hälsotillstånd fordrar specialistkompetens inom 

akutsjukvård. Både SENA (2017) och Aiken et al. (2014) vidhåller att sjuksköterskans 

erfarenheter och kompetens påverkar patientens förutsättningar för hälsa och överlevnad. 

Sjuksköterskorna i studien menade att den nyexaminerade sjuksköterskan behövde stöd i 

sina bedömningar. Den mer erfarna sjuksköterskan kände att den fick åta sig ett större 

ansvar vad gällde övervakning och tillsyn på ett större antal patienter när den arbetade med 

en nyexaminerad sjuksköterska. Ett ökat patientansvar med ökat patientantal per 

sjuksköterska utsätter patienterna för risker vad gäller både säker vård och patientsäkerhet 

menar Aiken et al. (2014). En situation med stort patientantal per sjuksköterska resulterar 

inte sällan i stress vilket ökar risken för felprioriteringar och inkorrekta bedömningar. En 

god bemanning och adekvat kompetens menar sjuksköterskorna i denna studie skulle öka 

patientsäkerheten på akutmottagningen vilket är förenligt med resultaten i Aiken et al. 

(2014) studie.  
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Resultaten i denna studie pekar på en ökad tillströmning av patienter till akutmottagningen 

med mindre akuta besvär. Sjuksköterskorna i studien menade att flertalet av patienterna 

skulle kunna ha handlagts av primärvården vilket belastade akutmottagningens redan 

knappa resurser. De beskrev att detta framförallt berodde på att primärvården inte hade 

tagit emot dem. Alla patienter har rätt till att få en bedömning av sitt hälsotillstånd om det 

inte förefaller helt onödigt och akutmottagningen kan likt vårdcentraler och 

sjukhusavdelningar inte säga stopp till nya sökande (SFS, 2017:30). För att bedöma 

allvarlighetsgraden i patientens hälsotillstånd används beslutsfattande triageringssystem 

(Widgren & Jourak, 2011; SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2017c) Triagen ska vara en snabb 

handläggning för att skyndsamt kunna identifiera en kritisk sjuk patient och patienten bör 

inte vänta längre än 15 minuter på bedömning (ENCA et al., 2011). Det ökade söktrycket 

ökar belastningen på sjuksköterskan, leder till förlängda väntetider vad gäller triage vilket 

riskerar både patientsäkerheten och förmågan till att bedriva säker vård på 

akutmottagningen. Icke-akuta besök på akutmottagningen upptar resurser som är till för 

den akut sjuka patienten och äventyrar den akut sjuka patientens möjlighet till omedelbara 

åtgärder (Kantonen, Lloyd, Mattila, Kauppila & Menezes, 2015). Den ökade 

tillströmningen av patienter med ”Overcrowding” som följd inverkar på 

omvårdnadsarbetet och riskerar att den enskilda patienten inte får sina omvårdnadsbehov 

uppfyllda. Sjuksköterskorna i denna studie menade att den icke akut sjuka patienten upptog 

deras tid från patienter med omfattande och komplexa omvårdnadsbehov vilket påverkade 

patientsäkerheten för den akut sjuka patienten negativt. Tillströmning av patienter med 

icke-akuta omvårdnadsbehov är en stark bidragande orsak till uppkomsten av 

Overcrowding på akutmottagningen (Moskop, Sklar & Geiderman, 

2009). Sjuksköterskorna i studien saknade styrande dokument för att på ett säkert sätt 

hänvisa patienter på akutmottagningen till rätt vårdnivå. Vidare pekar resultatet på att 

patientsäkerheten skulle förbättras om akutmottagningen kunde besparas att vårda patienter 

som skulle kunna handlagts av primärvården. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

akutmottagningens gemensamma ansvar att hänvisa patienter till rätt vårdnivå.  

Resultaten pekar vidare på att en situation med ökad belastning och ökat patientantal per 

sjuksköterska resulterar i känslor av otillräcklighet, stress och rädslor över att missa att 

identifiera en kritiskt sjuk patient. Adriaenssens et al. (2011) menar att sjuksköterskor på 

akutmottagningen är särskilt utsatta i och med att de arbetar i en mer påfrestande 

arbetsmiljö än sjuksköterskor på vårdavdelning. 

Slutsats 

 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor upplever att patientsäkerheten framförallt påverkas 

negativt i samband med ”Owercrowding” och ”Exit-block”. Vidare leder detta till brister i 

övervakning, tillsyn, omvårdnad och behandling vilket påverkar sjuksköterskornas 

förmåga till att upprätthålla säker vård och hög patientsäkerhet. Akutmottagningens 

resurser beskrivs som otillräckliga för att vårda de patienter som behöver vård på en 

akutmottagning i samband med ökad belastning.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie kan ge insikt i arbetsmiljön på akutmottagningen och de utmaningar som 

sjuksköterskorna ställs inför vid ett ökat söktryck och belastning. Genomförd studie kan 

bidra till en ökad kunskap och förståelse för vilka patientsäkerhetsrisker som existerar på 
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en akutmottagning och identifierar flertalet områden som kräver förbättringsåtgärder. 

Utifrån att identifiera förbättringsområden avseende patientsäkerhet och säker vård kan 

styrdokument och riktlinjer arbetas fram som främjar omhändertagandet av patienter på 

akutmottagningen. Förslag på framtida forskning är kvalitativa intervjuer med patienter 

och anhöriga på akutmottagningen för att få en uppfattning om deras upplevelse av 

fenomenet.  
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Informationsbrev     Bilaga 1 

 

Till verksamhetschef XX XX, Akutkliniken, XX XX.  

 

Vi studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård vid 

Sophiahemmet högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har vi 

valt att göra en kvalitativ intervjustudie med syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av patientsäkerhet på akutmottagning. Vi skulle vilja utföra intervjuerna på din klinik. 

 

Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har förbehåll vill vi 

gärna att du anger detta.  Har du frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentiferade. Efter att 

studien är avslutad och arbetet är godkänt kommer vi gärna och presenterar våra resultat på 

kliniken. 

XX XX, 2017-XX-XX 

 

Med vänlig hälsning       

 

       

Louise Pehrsson Östh   Sarah Wederberg  

Student     Student 

 

______________________________                      ______________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

  

 

     

Linda Gellerstedt    

Handledare      

 

______________________________   

Underskrift, hemvist    
     

     

  



 

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning. 

 

Problemformulering: Den senaste tidens rapporter i massmedia har uppmärksammat att 

flertalet akutmottagningar i Sverige har fått en ökad arbetsbelastning med ökat patientflöde 

och förlängda vänte- och vistelsetider. Sjuksköterskan arbetar nära patienten och har ett 

stort ansvar i att kunna bedriva och upprätthålla patientsäkert arbete. Inflödet av patienter 

som söker vård akut ökar, vårdplatserna minskar till antal, sjuksköterskor får fler 

arbetsuppgifter och fler patienter att vårda vilket kan resultera i att antalet vårdskador ökar. 

Samtidigt ställer svensk lagstiftning krav på hög patientsäkerhet och vård av god kvalitet. 

Patientsäkerhet är ett omdiskuterat ämne och ett förekommande problem inom svensk 

akutsjukvård. Författarna anser därför att det är betydelsefullt att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av patientsäkerhet på akutmottagningen. 

 

Metoden för den planerade studien är en kvalitativ intervjustudie. 

 

Önskemål från din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua fem till tio sjuksköterskor på 

Din enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 20-30 min önskar vi genomföra i lokaler på din 

klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass, lämpligast under överlappningstid. 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Vi planerar att genomföra intervjuerna under 

december/januari 2017/2018. Sjuksköterskorna som tillfrågas för intervju kommer att få 

skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. Vid behov av stöd i samband med eller efter intervjun erbjuds kontakt 

med klinikens kurator.  

 

Vi är tacksamma om du kan förmedla ditt samtycke till utförandet av denna studie till 

berörda parter inom verksamheten alternativt ange vilka som behöver upplysas om 

studiens genomförande.  

 

Samtycke:  
•  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument. 

•  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

……………………………………………………………………………………….. 

•  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

_____________________ 
Underskrift 

_____________________ 
Namnförtydligande 

_____________________ 
Enhet 

_____________________ 

Datum och Ort 

 



 

 

Intervjuguide     Bilaga 2 

Innan intervjun inleds ges på nytt information gällande studiens syfte och att intervjun när 

som helst under tidens gång kan avbrytas utan att ifrågasättas. Sjuksköterskan kommer 

skriftligen att få ge informerat samtycke (Bilaga 4). 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning. 

 

Inledning 

 Ålder? 

 Kön? 

 Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur många år har du arbetat på en akutmottagning? 

 

Frågor 

 Hur upplever du patientsäkerheten på akutmottagningen?  

 Hur upplever du att patientsäkerheten är på din arbetsplats i samband med ökad 

belastning? 

o Skulle du vilja ge ett exempel? 

 Utifrån din erfarenhet – vad anser du påverkar patientsäkerheten på en 

akutmottagning vid ökad belastning?  

o Förändras dina arbetsuppgifter? I så fall hur? 

o Vilka arbetsuppgifter får du lägga mer tid på?  

o Vilka arbetsuppgifter blir bortprioriterade?  

 Upplever du att ökad belastning påverkar omvårdnaden av en patient på 

akutmottagningen? 

o På vilket sätt? 

 Hur hanterar du som sjuksköterska en situation med ökad belastning på 

akutmottagningen?  

 När vi pratar om ökad belastning och tänkbara konsekvenser av detta – Hur tänker 

du kring det? 

 Anser du att det är något som behöver göras för att öka patientsäkerheten på 

akutmottagningen? 

o I så fall vad?  

 

Följdfrågor  

- Kan du ge ett exempel? 

- Kan du utveckla? 

- Hur tänkte du då? 

- Hur kände du då? 

- Hur menar du? 

- Varför tror du det är så? 

 

Avslutningsvis 

 Har jag uppfattat dig rätt när du sagt att… 

 Är det något du vill tillägga? 

  



 

 

  Bilaga 3 

 

Förfrågan om att delta i en studie om sjuksköterskors upplevelser gällande 

patientsäkerhet på akutmottagning.  

 

Syftet med studien 

Antalet personer som söker vård akut ökar vilket inte sällan medför förlängda vänte- och 

vårdtider på akutmottagningar. Samtidigt minskar antalet vårdplatser, sjuksköterskor får 

fler arbetsuppgifter och fler patienter att vårda vilket kan resultera i hotad patientsäkerhet. 

Författarna anser därför att det är betydelsefullt att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerhet på akutmottagning.  

 

Förfrågan om deltagande  

Du tillfrågas om deltagande utifrån att du är verksam sjuksköterska vid en akutmottagning 

och har minst ett års arbetslivserfarenhet. Vi har fått ditt namn och dina uppgifter utifrån 

klinikens personallista. Studiens genomförande är godkänd av klinikens verksamhetschef. 

 

Genomförande 

Vi önskar genomföra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter i anspråk 

och kommer att genomföras i en lokal vid din arbetsplats. I första hand kommer intervjun 

ske under eller i anslutning till ditt arbetspass men tid och plats för intervjun kan 

bestämmas individuellt. Intervjun kommer att ljudinspelas för att sedan skrivas ut till en 

text och analyseras.  

 

Risker/fördelar med medverkan 

En fördel med att medverka i studien kan vara att du får möjlighet att berätta om dina 

upplevelser som du har gällande patientsäkerhet på akutmottagningen. Detta möjliggör att 

andra kan ta del av dina upplevelser vilket på sikt kan leda till ny kunskap inom området. 

Vid deltagande i en intervju finns det en risk att ämnet kan framkalla känslosamma 

reaktioner.  Om du önskar finns möjlighet till kuratorskontakt. 

 

Hantering av data och sekretess  
Insamlad data behandlas konfidentiellt vilket betyder att det du säger under intervjun 

kommer avidentifieras för att skydda din identitet. När studiens resultat presenteras 

kommer dina svar i intervjun inte kunna kopplas till dig som person. Före studiens 

genomförande kommer du att få skriva på ett informerat samtycke som intygar att du har 

erhållit muntlig och skriftlig information om studien. Underlaget från intervjun kommer 

enbart att användas till denna studie och kommer förstöras när studien är färdigställd.  

 

Frivillighet 
Medverkandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst utan förklaring välja att 

avbryta ditt deltagande. Om du beslutar dig för att inte delta eller väljer att avbryta ditt 

deltagande så kommer detta inte under några omständigheter att påverka dig eller din 

framtida arbetssituation. Om du väljer att medverka kommer dina svar att behandlas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och svaren redovisas på så sätt så att inga 

enskilda deltagares identitet avslöjas. Efter intervjun kommer svaren att kodas och 

avidentifieras för att inga uppgifter som du lämnar kan kopplas till dig som person.   



 

 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss.  

 

Louise Pehrsson Östh   Sarah Wederberg  

Leg. sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

 

 

Handledare: 

Linda Gellerstedt 
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Samtyckesformulär 

 
Samtycke för deltagande i studien ”Sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet på 

akutmottagning”.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som utan ifrågasättande.  

Jag intygar att jag har tagit del av skriftlig och muntlig information gällande ovanstående 

studie och ger här med mitt godkännande för medverkan i studien. Samt att jag har haft 

möjligheten att ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa.   

 

_____________________ 
Underskrift 

_____________________ 
Namnförtydligande 

_____________________ 

Datum och Ort 

 

 

Härmed intygas att skriftlig och muntlig information om studien har lämnats till personen 

ovan. 

 

_____________________ 
Underskrift 

_____________________ 
Namnförtydligande 

_____________________ 

Datum och Ort 

 

 

 


