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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

En akutmottagning är en organisation uppbyggd för att ta hand om den akut sjuka patienten, 

vårda, stabilisera dennes tillstånd, behandla och bedriva kvalitativ vård i det akuta skedet. En 

trend ses världen över med ett ökat patientinflöde till våra akutmottagningar, vilket ställer 

högre krav på organisationen. Crowding är ett uttryck som beskriver en situation på 

akutmottagningar vilken innebär att antalet patienter överstiger det maximala antal som 

verksamheten kan hantera. Crowding behöver nödvändigtvis inte enbart vara högt patientantal 

utan beskrivs även som vårdtyngd, överbeläggning och arbetsbelastning. Befintliga resurser 

räcker ej till för att möta det ökade behovet av vård. Detta kan leda till ett sämre patientflöde, 

längre vårdtider på akutmottagning samt högre arbetsbelastning på akutmottagningen. 

 

Syfte med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelse av och vid crowding på  

akutmottagningen. 

 

Den metod som valdes var en litteraturöversikt. Studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad 

metod inkluderades. Resultatet bygger på 18 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2007-

2017, insamlade från databaserna CINAHL Complete, PubMed och Google Scholar och 

bearbetade med en integrerad analysmetod. 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskornas upplevelse var att crowding gav en påverkan på 

flera områden. De beskrev en försämrad arbetsmiljö och en högre arbetsbelastning. På grund 

av tidspress var de tvungna att utföra flera arbetsuppgifter simultant och ha ansvar för flertalet 

patienter samtidigt. De behövde ständigt omprioritera sina uppgifter och kände att de hade 

brist på kontroll över situationen under rådande crowding. Även sjuksköterskans egen hälsa 

blev ansatt när arbetsbelastningen blev för hög. De upplevde även att de inte hade möjlighet 

att arbeta enligt sjuksköterskans kärnkomptetenser och etiska koder vilket medförde 

konsekvenser för patienterna. Patientsäkerheten uppfattades hotad. 

 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att crowding är ett komplex dilemma som påverkar  

sjuksköterskans arbetssituation, hens egen hälsa och välbefinnande samt även får 

konsekvenser för vården av patienterna på akutmottagningen. 

 

Nyckelord: Crowding, Akutsjukvård, Sjuksköterskor, Upplevelse, Patientsäkerhet
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ABSTRACT 
 

An emergency department is an organization constructed to take care of the acutely ill patient. 

The work includes stabilizing critically ill patients, treat when possible and conduct  

qualitative care in the acute phase. All around the world, a trend with an increasing number of 

patients seeking medical care and number remaining within the emergency departments is 

noticeable. This increases the demand on the organization. Crowding is an expression which 

describes a situation in the emergency department and means that the number of patients  

exceeds the capacity of the department. Crowding isn't necessarily defined only as a high 

number of patients present at the same time. It can also be described as high workload with a 

high burden of care. The resources available are not enough to meet the increased demand of 

care. This can lead to a decrease in patient-flow, an extended length of stay at the emergency 

department for patients and a higher staff workload. 

 

The aim with this study was to illustrate the nurse’s experience of crowding in the emergency 

department. 

 

The method of choice was a literature review. Qualitative, quantitative and mixed method 

studies were all included. The result consists of 18 scientific articles, published 2007-2017, 

collected from the 

databases CINAHL Complete, PubMed and Google Scholar and then were processed with an 

integrated method of analyzis. 

 

The result suggests that nurses at the emergency departments experience that crowding affects 

several areas in and of their work. They described a deterioration in their working  

environment and a higher workload. Because of time pressure they had to perform several 

work tasks simultaneously and be responsible for many patients at the same time. During 

crowding they constantly had to reprioritize their tasks and felt that they had no control over 

the situation. The wellbeing of the individual nurse also was affected when the workload was 

high. They experienced poor possibility to perform according to code of conduct and ethical 

principles of nursing, and this lead to consequences for the patients. The patientsafety was 

percieved threatened. 

 

The conclusion of this literature study is that crowding is a complex dilemma which affects 

the worksituation of nurses, the health and wellbeing of nurses and it lead to consequences for 

the care of patients in the emergency department. 

 

Keywords: Crowding, Emergency care, Nurse, Experience, Patient safety 
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INLEDNING 

 

Antalet patienter som söker vård på akutmottagning i Sverige ökar ständigt. Enligt  

Socialstyrelsens rapport (2015b), sker en ökning på drygt 3 procent per år och detta är ett 

ständigt växande problem för landstingen med ökade kostnader för sjukvården. Detta är inte 

bara ett fenomen som ökat i Sverige, en ökning av antal akutbesök ses även internationellt 

(Tang, Stein, Hsia, Maselli, & Gonzales, 2010). På bara tio år ses en ökning av patientens 

väntetid med 30 procent från att en patient kommer till akuten, tills att den tas in och  

triagebedöms (George & Evridiki, 2015). Faktorer som påverkar om en patient får tillbringa 

lång tid på akuten kan bero på ålder, mottagande klinik, tidpunkt på dygnet och om patienten 

behöver skrivas in i slutenvården (Socialstyrelsen, 2015b). Thijssen et al. (2016) belyser att 

influensatider, stort antal av icke akut sjuka patienter och vårdplatsbrist som tre faktorer som 

kan ha inverkan på crowding och patientflödet på akutmottagningen.  

BAKGRUND 

Akutsjukvård 

 

Årligen har Sveriges sjukhusbundna akutmottagningar 2,5 miljoner antal besök, vilket ställer 

höga krav på en fungerande sjukvård. Patienterna som söker akutsjukvård anländer antingen 

med ambulans eller söker gående på eget initiativ och kan också hänvisats till att söka 

akutsjukvård av en annan vårdgivare eller rådgivningstjänst. Exempelvis genom att remitteras 

från en vård- eller jourcentral eller på rekommendation från sjukvårdsrådgivningen  

(Socialstyrelsen, 2017b). Vanliga sökorsaker kan vara medicinska sjukdomar, bröstsmärta, 

andningsbesvär, huvudvärk, extremitetsbesvär, buksmärta, gynekologiska besvär, ögon- och 

tandproblem (Mota Guedes, Aparecida Araújo, Pinto Júnior, Amado Martins & Machado 

Chianca, 2017). 

Hälso- och sjukvård i Sverige ska bedrivas på lika villkor för alla individer, med respekt för 

den enskilda människans värde. Varje individ som söker vård, ska om det är uppenbart  

behövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. De personer som är i 

störst behov av vård ska ges företräde (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763, 2§).  

Den akuta sjukvården i Sverige består av 74 sjukhusbundna akutmottagningar. I en rapport 

som genomfördes år 2009, använde sig 54 stycken av dessa ett utarbetat triagesystem för att 

prioritera sina patienter. Användning av triagering ska fungera som en hjälp att se den kritiskt 

sjuka patienten, få patienten till rätt vårdinstans och underlätta flödet av patienter på  

akutmottagningarna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Sveriges 

landsting utgår från målsättningen att patienter ska få vård och behandlas inom fyra timmar 

(Socialstyrelsen, 2014). Utvecklade triagesystem och förbättrade flödesprocesser kan leda till 

kortare vänte- och vistelsetider och förhindra att patienter avviker från akutmottagningarna 

utan att först blivit läkarbedömda (SBU, 2010). 

För att dagens sjukvård ska fungera optimalt läggs stor vikt vid kommunikation och  

teamarbete yrkesgrupper emellan, med avsikt att effektivisera vården och understödja 

patientsäkerheten. Hälso- och sjukvårdens organisation arbetar med ledarskap, utbildning och 

strategier för att utveckla förståelsen av att teamarbete och god kommunikation, gynnar både 

personal och den enskilda patienten (Weller, Boyd, & Cumin, 2014). Samarbete mellan 

exempelvis sjuksköterskor och läkare har visat sig leda fram till förbättringar av både 
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vårdtider och sjukvårdskostnader. För att teamarbetet ska fungera optimalt är det av vikt att 

alla deltagare strävar efter samma mål (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Begreppet och fenomenet "crowding" 
 

Crowding eller overcrowding är ett uttryck som framförallt beskriver en situation på 

akutmottagningar och innebär att antalet patienter överstiger det maximala antal som 

verksamheten kan hantera. Kravet på personal, service och lokaler överstiger kapaciteten och 

leder till att akutmottagningen fungerar sämre (American College of Emergency Physicians, 

2007). Tiden till adekvat vård överstiger vad som anses lämpligt (Canadian Association of  

Emergency Physicians, 2003). Det är inte nödvändigtvis ett visst antal patienter som avgör om 

det föreligger ett läge av crowding. Personal på akutmottagningarna kan uppleva 

arbetsbelastningen övermäktig med ett fåtal svårt sjuka patienter som kräver resurser och tid 

att ta hand om. Tvärtom kan arbetssituationen kännas välfungerande då flertalet, mer  

välmående eller snabbt handlagda, patienter vårdas (Wretborn, Khoshnood, Wieloch, & 

Ekelund, 2015). 

Svenska motsvarigheter till ordet crowding kan beskrivas med arbetsbelastning, 

överbeläggning eller vårdtyngd. Dock förklarar inget av orden fenomenet helt. Sammanfattat 

är det ett komplicerat begrepp att definiera, det saknas konsensus om vad begreppet innebär. 

Olika regioner och sjukhus, har olika förutsättningar. Försök till att mäta crowding har 

genomförts flertalet gånger och på olika sätt. Dock är det svårt att kartlägga vad som är orsak 

och verkan (Hwang & Concato, 2004; Hoot & Aronsky, 2008). 

 

Crowding kan medföra problem i vårdkedjan och kan leda till att den enskilda patienten blir 

lidande. Studier har visat på att den ökade belastningen leder till sämre vård för patienterna, 

eftersom de får ökad väntetid till exempelvis triage, läkarbedömning, relevanta 

undersökningar och eventuell inläggning på vårdavdelning. Ett högre antal patienter som  

avviker från akutmottagningen utan behandling ses under perioder av crowding (Bellow & 

Gillespie, 2014). Carter, Pouch och Larson (2014) anser att patientsäkerheten äventyras och 

att tiden patienten vistas på akutmottagningen ökar. 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet bygger på grunden att patienten inte ska kommer till skada i samband med 

vård inom hälso- och sjukvård och har blivit ett alltmer omdiskuterat ämne (World Health 

Organization, 2018). 

Legitimerade sjuksköterskor ska arbeta och verka för att patienterna inte drabbas av  

vårdskador genom användning av riskbedömning och regelverk för att värna om  

patientsäkerheten och utöva en god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det 

är vårdpersonalens skyldighet att se till att en hög patientsäkerhet upprätthålls i arbetet med 

patienten (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 3, 2§, kap. 6, 4§). Trzeciak och Rivers 

(2003) påvisar ett samband mellan hotad patientsäkerhet och en hög belastning på 

akutmottagningen. Även brist på vårdplatser, akutmottagningarnas lokaler och arbetsmiljö, 

olika journalsystem inom primär och akutsjukvård är faktorer som påverkar patientsäkerheten 

på ett negativt sätt. Bristen på vårdplatser inom den somatiska vården kan leda till att 

patienten skickas hem utan ordentlig behandling eller tvingas vistas på akutmottagningen i 

väntan på plats på vårdplats på avdelning (Inspektionen för vård och omsorg, [IVO], 2015). 
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När arbetsmängden och patientantalet på akutmottagningarna överstiger deras kapacitet, kan 

det leda till förseningar av medicinska diagnoser, tid till behandling och läkare och kan leda 

till lidande för den enskilda individen patienten. Detta är således ett problem som  

akutmottagningar tvingas bemöta och arbeta mot för att minska risker för eventuella  

vårdskador och hotad patientsäkerhet (Trzeciak & Rivers, 2003). George och Evridiki (2015) 

redogör att en patient med akut smärta kan få vänta nästan en timme extra på att erhålla 

smärtlindring när hög belastning råder på akuten än när förhållande är mer gynnsamma. Även 

andra mätbara faktorer går att härleda till crowding så som tid till antibiotika vid pågående 

infektion, behandling med percutan coronar intervention (PCI) vid hjärtinfarkt och tid för att 

få genomföra planerade röntgenundersökningar. Ett annat hot mot patientsäkerheten som kan 

ses vid crowding är att mediciner ibland ges vid fel tidpunkt, felordineras eller  

administreras i felaktig dos (Geroge & Evridiki, 2015). Vårdskada kännetecknas av skada 

eller lidande, fysisk eller psykisk, åsamkad under tiden patienten har vårdats och som hade 

kunnat undvikas med adekvata åtgärder (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap 1, 5§). 

Vårdgivaren har en skyldighet mot patienten att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete 

och arbetsplatsen ska följa Socialstyrelsen råd och allmänna föreskrifter. En vårdskada som 

inträffat är skyldig att rapporteras, granskas och följas upp. Detta ingår i kvalitetsarbetet för 

all hälso- och sjukvård för att verka för en god och säker vård (Socialstyrelsen, 2017a). 

Grundläggande komponenter i vårdkvalité är att den är säker, given i tid, skicklig, effektiv, 

rättvis och personcentrerad (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Akutsjuksköterskans profession och kompetensområde 

 

Specialistsjuksköterska är en skyddad yrkestitel sedan 2001 (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Enbart en sjuksköterska med vidareutbildning på avancerad nivå får kallas 

specialist. Grundutbildningen kan ej tillgodose kravet på den fördjupade kunskap som krävs 

för att självständigt bedriva evidensbaserad, specifik omvårdnad vid varje sjukdomstillstånd. 

Komplexa vårdbehov skall bedömas och åtgärdas efter planering grundad på vetenskaplig 

kunskap. Vidare menar Svensk sjuksköterskeförening (2017) att den vetenskapliga 

kunskapens roll i, och samhällets förväntningar på vården ökar i och med mer komplexa 

vårdbehov. Studier har påvisat en högre andel vårdpersonal med akademisk utbildning kan 

minska mortalitetfrekvensen för patienterna (Aiken, Cimiotti, Sloane, Smith, Flynn, & Neff, 

2011). Det har skett en markant kunskapsutveckling inom vård genom forskning. 

Specialistsjuksköterskan har en framträdande roll i denna utveckling i och med sin yrkes- och 

akademiska examen på avancerad nivå som magister. Hen har således kännedom om evidens, 

instrument för utvärdering samt forskningsmetodik och kan initiera förbättringsarbeten samt 

även ny forskning. Svensk sjuksköterskeförenings magasin argumenterar att med nya 

rön motiveras det att utbildningarna till specialistsjuksköterska ses över.  

Behovet av spetskompetens kan anses föranleda att utbudet av valbara kurser inom  

specialistutbildningar bör utökas (Omvårdnadsmagasinet, 2009). Svensk  

sjuksköterskeförening (2017) anser det också rimligt att eftersträva en kvot nära 70 procent 

specialistutbildade sjuksköterskor på en arbetsplats och att de ska ha andra arbetsuppgifter än 

de grundutbildade.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sammanställt sex grundläggande hörnstenar i den 

grundutbildade sjuksköterskans profession och yrkesroll, dessa beskrivs också i 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskors definition av akutsjuksköterskans specifika 

kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017); 

 

Personcentrerad vård bygger på en holistisk syn av individen som vårdas. Vårdpersonal och 

patienten samverkar och planerar tillsammans vården som innebär det bästa för patienten. 
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Patienten står i centrum och sjuksköterskan bör vara lyhörd för även personen och inte 

enbart arbeta sjukdomsinriktat. Personcentrerad vård handlar om att få den enskilda patienten 

att känna sig delaktig i sin egen vård och behandling (Sherwood & Barnsteiner, 

2013). Sjuksköterskan är en viktig aktör när det gäller att se till patientens behov och är den 

som står närmast patienten i dennes vård och behandling. Genom systematiskt  

tillvägagångssätt ska patienten bli engagerad och delaktig i sin vård och vara med i ansvaret 

om sin egen hälsa (Jeffs, Saragosa, Merkley, & Maione, 2016).  

 

Det personcentrerade arbetssättet bygger på att utgångspunkten av planer och handlingar som 

rör patienten, görs i samråd med denna och hälso- och sjukvårdspersonalen. För detta krävs 

närvaro, lyhördhet och öppenhet för att stärka relationen mellan den som vårdar och den som 

är patient (Person, Javinger, & Ekman, 2017). Att arbeta nära och engagerat med patienten 

stärker vårdkvalitén och förbättrar patientsäkerheten. Samarbetet gör det möjligt att möta 

patientens fysiska, psykosociala och relationella behov. Med sin kliniska kunskap och sin 

kompetens sätter sjuksköterskan patienten i fokus för att sätta upp mål efter dennes specifika 

behov (Jeffs et al., 2016).  

 

Samverkan i team är en förutsättning för god personcentrerad vård. Att samarbeta  

multiprofessionellt yrkeskategorier emellan åligger sjuksköterskan, som är ansvarig för 

omvårdnadskompetensen i teamet. Samverkan gäller även att respektfullt samarbeta med  

övriga delar i vårdkedjan samt övriga verksamheter i samhället, vilka kan ha betydelse för 

vården av patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Stevens, 2013). 

 

Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan förväntas bedriva vård som bevisats 

vara effektiv och god. Genom att söka vetenskap och sammanställa fakta kan hen således fatta  

adekvata omvårdnadsbeslut förankrade i forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Akademisk utbildning betraktas underlätta förmågan till att söka,  

sammanställa och kritiskt reflektera kring forskning, samt uppfattas meningsfull och  

självförtroendefrämjande för specialistsjuksköterskor (Millberg et.al., 2014). 

 

Förbättringskunskap betyder att hälso- och sjukvården fortlöpande skall bedriva 

kvalitetsarbete och eftersträva förbättring och utveckling av verksamheten. Här ingår också att 

utvärdera effekten av utförd omvårdnad. Att hålla sig uppdaterad inom omvårdnadsforskning 

och söka ny kunskap utifrån bästa tillgängliga evidens, utgör en grund för detta arbete 

(Stevens, 2013). 

 

Säker vård innebär att nationella riktlinjer och lagar skall efterföljas och vårdpersonal ska 

verka för att uppnå god patientsäkerhet. Kravet för sjuksköterskeyrket är att hen ska vara  

legitimerad och inneha behörighet samt kompetens för angivet uppdrag och vårdnivå  

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 4, 1§, kap. 6, 1-3§). Informationsöverföring är en 

grundsten i säker vård.  

Överrapportering till andra vårdgivare har visat sig utgöra en risk för att viktig information 

angående patienten faller bort (Weller et al., 2014; Kripalani et al., 2007).   

 

Informatik innefattar kommunikation och information gentemot personer  

involverade i vården av patienten, även patienten själv samt närstående. Dokumentation av 

utfört arbete enligt riktlinjer och att tillgodose patientens kunskapsbehov ingår. 

Ny informationsteknologi erbjuder nya möjligheter för patientens eget inflytande,  

vårdens tillgänglighet och egenvård, men skall användas så att sektetessen, vårdkvalitén och 

patientsäkerheten bibehålls (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patienten upplever ökad 
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delaktighet och trygghet i vården då information erhålls fortlöpande, den totala väntetiden kan 

också upplevas kortare (Soremekun, Takayesu, & Bohan, 2011). 
 

Genom evidensbaserad kunskap och utarbetad erfarenhet ska sjuksköterskan arbeta med fokus 

på patienten för bästa möjliga vård för den enskilda individen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). De sex kärnkompetenserna som beskrivs ovan ligger till grund 

för ett utmanande kvalitetsarbete som verkar för säkerhet och god omvårdnad (Sherwood 

& Barnsteiner, 2013). 

 

I sin yrkesutövning ställs sjuksköterskan inför dilemman gällande moral och etik. Till hjälp 

och vägledning i dessa frågor har ICN (International Council of Nurses) utarbetat en etisk kod 

att verka efter. Sjuksköterskor världen över sammanfogas av samma kod, som innebär att  

arbeta med avsikt att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Respekt för olika kulturer samt omtanke om mänskliga rättigheter ingår i vårdandets natur. 

Alla individer ska bli värdigt bemötta och har rätt till egna val. Ett etiskt förhållningssätt  

anmodas i alla aspekter av sjuksköterskeyrket, gentemot allmänheten samt medarbetare, i  

professionen och yrkesutövningen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Kompetens innefattar att kunna genomföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och  

färdigheter. En akutsjuksköterska ska kunna ge avancerad omvårdnad med stöd av evidens i 

forskning och ta hand om den akut sjuka patienten med ett professionellt förhållningssätt. 

Arbetsuppgifter för sjuksköterskan med specialistkompetens inom akutsjukvård är att triagera, 

prioritera och säkerställa en god vård och agera i akuta situationer genom att fatta snabba och 

korrekta beslut. Det innebär att baserat på anamnes, symptom och objektiva tecken kunna 

identifiera möjliga livshotande tillstånd, ge specifik vård därefter, initiera medicinsk utredning 

samt påbörja farmakologisk behandling (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 2017). För 

att vara specialist inom ämnet krävs även en förmåga att identifiera, behandla och stabilisera 

den kritisk sjuka patienten både prehospitalt och på sjukhuset (Socialstyrelsen, 

2015a). Flertalet av akutmottagningarna har idag svårigheter att bemanna, efter behov, med 

personal som besitter rätt kompetens. Det finns ett uttalat problem 

att rekrytera erfarna sjuksköterskor och specialistkompetenta läkare. Underbemanning, sänkt 

kompetensnivå och hög arbetsbelastning kan leda till felaktiga bedömningar och hota  

patientsäkerheten (IVO, 2015). 

Arbetsmiljö 

 

Arbetsgivarverket beskriver att arbetsmiljö innefattar omständigheter och förhållanden på en 

arbetsplats, organisatoriska såväl som fysiska och sociala, detta i enlighet med  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av arbetsmiljö (WHO, refererat i Sundqvist, 

2016). Allt som påverkar arbetssituationen och personen på arbetet räknas till faktorer med 

inflytande på arbetsmiljön. Organisatoriska omständigheter kan bland annat förklaras med 

rutiner, regler, arbetsfördelning och arbetsbelastning.  Lokaler anpassade för ändamålet,  

apparater och rätt, säker utrustning är exempel på fysisk arbetsmiljö som kan underlätta eller 

försvåra en arbetssituation. Sociala och psykosociala omständigheter innefattar relationer, 

stress, trygghet och generell trivsel (AFS 2015:4, 4§). Det är arbetsgivarens skyldighet att 

verka för en god arbetsmiljö och åtgärda brister i denna. Arbetstagaren skall kunna påverka 

sin arbetsmiljö i samverkan med arbetsgivaren, genom att föreslå förbättrande åtgärder samt  

rapportera tillbud och olycksfall (Arbetsmiljöverket, 2017).  

I arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) förklaras ändamålet och tillämpningsområdet för 

densamma i kapitel 1, 1§: 
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"Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö."   

Arbetstidslagen [ATL] (SFS 1982:673) reglerar arbetstagarens rätt till pauser och rast samt 

totala tillåtna arbetstid för dag, vecka och år. 

Triagering och RETTS 
 

Triage används för att bedöma den sjuke patientens medicinska angelägenhetsgrad när denne 

uppsöker sjukvård. Genom triage uppskattas patientens allvarlighetsgrad och behov av att 

söka vård (Socialstyrelsen, 2017b). Triage är ett viktigt mätinstrument för att ta reda på om 

patienten behöver söka vård på en akutmottagning, när belastningen på denna redan är hög, 

eller om denne kan vända sig till en annan vårdinstans istället (Farrohknail et al., 2011). 

Triagering på akutmottagningar utvecklades under 1950-talet för att underlätta för  

sjuksköterskor att bedöma den sökande patienten och har sedan dess utvecklas till en rad olika 

triageringsmallar (Farrohknail et. al., 2011). Göransson, Eldh och Jansson (2008) beskriver 

två olika sätt att triagera; enstegs och tvåstegstriage. Enstegstriage utförs av en sjuksköterska 

och innefattar egentligen inte någon triagering, utan fungerar mer som en ytlig sortering av 

den sökande patienten och dennes orsak till vårdsökandet. Denna överblick bör endast ta cirka 

två minuter. Tvåstegstriage innefattar en snabb bedömning av patienten där denne sorteras 

och registreras av en sjuksköterska och patienten blir senare hänvisad vidare till en  

triagesjuksköterska som gör en mer ingående, systematiserad bedömning av patienten genom 

att använda sig av någon form av triagesystem (Göransson et al., 2008). En stor fördel med 

införandet av triagesjuksköterskor i akutsjukvården är att triagesystemet  

tillsammans med allmän bedömning kan minska icke-brådskande patientbesök och på så sätt 

avlasta belastningen på akutmottagningarna. Dock ställer det ett högre ansvar på den  

triagerande sjuksköterskan och kan öka dennes arbetsbelastning (Kantonen, Lloyd, Mattila, 

Kauppila, & Menezes, 2015). 

Ett välkänt bedömningssystem för att triagera är Rapid Emergency Triage and Treatment  

System, RETTS. Detta triagesystem hjälper till att göra en helhetsbedömning av patienten 

med hjälp av att samla fakta om dennes anamnes, symptom och vitalparametrar. Utifrån 

denna insamlade fakta bedöms patientens angelägenhetsgrad utifrån fem färger: röd, orange, 

gul, grön och blå. Patienter som erhåller färgerna röd och orange har en hög 

angelägenhetsgrad och rekommenderas således att söka akutvård direkt medan gul och grön 

har en längre grad och får således vänta efter de högprioriterade patienterna. De patienter som 

erhåller blå färg enligt RETTS har inget medicinskt behov av att söka akutvård, utan hänvisas 

istället till andra vårdinstanser om det är möjligt (Socialstyrelsen, 2017b). RETTS  

triagesystem används både pre- och intrahospitalt i Sverige (Rantala, Ekwall, & Forsberg, 

2016). 

Patientflödet på akutmottagning 
 

Input, antal patienter som söker vård på akutmottagning, varierar över veckans dagar och tid 

på dygnet. Ekelund et.al. (2011) har funnit att inflödet till akutmottagning är högre på 

måndagar och lägre på lördagar. Socialstyrelsen rapporterar (2015b) att 70 till 80 procent av 

patienterna som söker vård, gör det dagtid. Inflödet ökar på förmiddagen och avtar mot  

kvällen. Throughput, genomflödet, innefattar tiden det tar att handlägga en patient med alla 

undersökningar och behandlingar som är nödvändiga. Tid till att träffa läkare och den totala 

tiden spenderad på akutmottagning (Length Of Stay, [LOS]) används frekvent som mått när 

försök till att mäta crowding genomförs (Wickman, Svensson, & Djärv, 2017). En studie av 

Walsh och Knott (2010) påvisar att patienter känner mindre nöjda med vård och omgivning ju 
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längre tid de vistas på akutmottagning. I de fall inläggning är nödvändig, är tiden en patient 

behöver vistas på akutmottagning också direkt kopplad till vårdavdelningens förmåga att ta 

emot. Vårdplatsbrist medför att fler patienter ansamlas på akutmottagning i väntan på  

inneliggande vård, så kallad boarding. Detta gäller alla patienter som är färdiga för nästa 

instans och som av någon anledning ej kommer vidare i vårdkedjan. Boarding är en effekt av 

stas i output från akutmottagningen, vilket benämns som exitblock. Detta betraktas vara den 

starkaste faktorn till uppkomsten av crowding, enligt Arkun et al., (2010). Längre vårdtid på 

akuten medför ett annat behov av omvårdnad, vilket ställer andra krav på verksamheten.  

Samtidigt fortsätter inflödet utan hänsyn till utflödeshinder (Hoot & Aronsky, 2008). 

 

Flödet av patienter är avgörande för eventuell förekomst av crowding. Om inte input, 

throughput och output står i relation till varandra, är det logiskt att flödet inte blir jämnt.  

Enligt Socialstyrelsens rapport om väntetider och patientflöden på akutmottagning (2015), 

består 80 procent av inflödet till akutmottagning av patienter utan hög prioritet.  

Med det menas att de efter triagering har fått prioritet blå, grön eller gul, enligt Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS). Rimligen kan ett resonemang föras att 

akutmottagningen kan avlastas genom omdirigering av icke akut sjuka, till exempelvis 

primärvården eller med införande av så kallat fast track för patienter som förväntas 

handläggas snabbt. Dock tros detta, som enda insats, ha liten effekt på förekomst av crowding 

(Arkun et al., 2010). 

Problemformulering 
 

Hälso- och sjukvården är uppbyggd för att ta hand om individer som söker sjukvård och det är 

akutmottagningarnas målsättning att ta hand om de mest kritiska sjuka personerna först. Till 

hjälp finns olika bedömningsmallar, triagesystem och rutiner för få rätt patient till rätt 

vårdinstans och nivå. Det ses en kraftig ökning av patientbesök i Sverige men även globalt 

och det finns inget som tyder på att denna trend kommer att minska. Crowding är ett  

svårdefinierat begrepp som ibland kan förklaras med vårdtyngd, arbetsmängd eller 

överbelastning där verksamheten ej kan möta kravet den ställs inför. Befintliga resurser räcker 

ej till. Detta kan gälla mängden personal, lokalers kapacitet samt utrustning och tillgängliga 

sängplatser. Detta försenar flödesprocesser och äventyrar patientsäkerheten genom bland 

annat långa väntetider, förseningar till undersökningar och eventuell medicinsk bedömning. 

Forskningen beskriver crowding som ett växande problem inom akutsjukvården som utsätter 

både patienter och personal för risker samt medför en ohållbar arbetsmiljö. Sjuksköterskan på 

akutmottagningen arbetar för en säker vård av hög kvalité med fokus på den enskilda  

patienten. Hur är hens upplevelser och erfarenheter av att arbeta på en akutmottagning när 

crowding råder? Det är av vikt att belysa crowding som ett problemområde, då crowding 

påverkar flödesprocesser och kan ha negativ inverkan på den enskilda patientens vård. En 

djupare förståelse för fenomenet kan medföra att nya förslag till åtgärder föds och att en 

välfungerande akutsjukvård på så sätt kan byggas upp. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av och vid crowding på akutmottagningar. 

METOD 
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Ansats och design 
 

För att svara på studiens syfte har en litteraturöversikt genomförts, vilket även benämns som 

en allmän litteraturgenomgång. Denna typ av metod används för att få en övergripande  

inblick i vad som redan forskats i ämnet, eventuella forskningsbrister och  

utvecklingsmöjligheter (Forsberg & Wengström, 2016). Processen vid genomförandet av 

en litteraturöversikt påbörjas med val av ämne och formulering av problemet som avses  

studeras. Påföljande steg innefattar sökning och insamling av litteratur inom ämnet. Denna 

skall sedemera utvärderas och analyseras på lämpligt vis för att sedan presenteras i 

ett resultat (Whittemore & Knafl, 2005). Alla moment i litteraturstudiens förfarande skall 

kunna reproduceras och kontrolleras. Trovärdigheten i översikten ökar med en  

grundlig metodbeskrivning som redovisar datainsamling och analysprocess (Polit & Beck, 

2017). 

Urval 
 

När en studie ska genomföras behövs kriterier väljas ut för att sammanställa 

relevant forskning, dessa kallas inklusionskriter och exklusionskriterier. De hjälper forskaren 

att smala av sina sökvägar för att utesluta forskning som inte rör tilltänkt syfte och 

problemformulering (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterer för genomförd studie 

var artiklar som innehöll akutsjukvård, sjuksköterskans erfarenheter och crowding 

som var publicerade mellan åren 2007-2017, skrivna i fulltext och som svarade på syftet. Då 

det visade sig finnas begränsat med forskning om ämnet så lades även artiklar som rörde 

patientsäkerheten till som ett inklusionskriterium, för att öka sökningsresultatet. Endast 

artiklar som var skrivna på svenska, danska, norska och engelska valdes att analyseras, då det 

var de språk som behärskades. Ett ytterliggande krav för att artikeln skulle inkluderas i 

artikelöversikten var att den skulle vara peer reviewed.  Exklusionskriterier var artiklar som 

var skrivna före 2007, för att forskningsresultatet skulle spegla nutiden. Även artiklar 

som rörde endast läkare och sjuksköterskechefer exkluderades. Reviewartiklar exkluderades, 

samt artiklar som ej hade gjort etiska övervägande i sina studier.  

Datainsamling 

 

Vetenskapliga artiklar har analyserats för att stödja den empiriska forskningen som 

förekommit inom ämnet och alla artiklar som ligger till grund för resultatet har svarat på 

studiens syfte. De största databaser inom omvårdnadsvetenskap är PubMed, Medline och  

CINAHL (The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatur) (Forsberg &  

Wengström, 2016) och dessa genomsöktes för att hitta eventuella, relevanta artiklar. Andra 

databaser som Google Scholar beräknades kunna innehålla studier som besvarade tilltänkt 

syfte (Polit & Beck, 2017). 

 

För att välja ut relevanta artiklar i databaserna användes speciella nyckelord i sökfältet, så 

som ”nursing”, ”crowding”, ”workload”, ”emergency service”, ”nurse”, ”perception” och 

”experience”. Olika kombinationer av sökorden testades. Det uppstod en viss svårighet att 

hitta tillräckligt med artiklar som svarade på syftet med god kvalité, så sökorden 

behövde utökas. Därför lades nya nyckelord så som ”emergency department”, ”qualitative” 

 och ”patient safety” till. För att utöka eller smala av en sökning kan de booleska operatorerna 

”AND”, ”OR” och ”NOT” användas (Polit & Beck, 2017). I genomförda sökningar användes 

bara den booleska operatoren ”AND” för att finna relevant forskning. Samtliga titlar lästes 

igenom efter att sökorden kombinerats tillsammans och cirka 50 abstrakt kontrollerades för att 

se om de svarade på syftet. Därefter valdes 27 artiklar ut för att studeras och  
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kvalitetsgranskas. Av dessa valdes 11 stycken ut till att inkluderas i studien. Då det önskades 

fler artiklar för att få ett trovärdigt resultat genomfördes sökningen en gång till med samma 

sökord och 4 artiklar hittades då och inkluderades i studien. Artiklar som inte specifikt 

nämner crowding inkluderades i denna litteraturstudie. Författarna motiverade detta med att 

det upplevda arbetet på akutmottagning beskrevs och även om inte ordet crowding nämndes 

så återkom flera av de fenomen som ingår i definitioner crowding. 

 

Utöver litteratursökning genom bibliografisk databas, är det möjligt att söka material genom 

att undersöka föregångare eller efterföljare till en studie. Föregångaren hittas genom studiens 

citerade referenser och ger möjlighet att spåra tidigare forskning på ämnet. Efterföljare spåras 

via en citeringsdatabas med ett index över vilka verk som har refererat till en viss studie eller 

författare (Polit & Beck, 2017). Följande har två artiklar blivit lokaliserade genom tidigare 

studiers material. 

 

Manuell sökning eller kedjesökning, utifrån relevant litteraturs referenslista och relaterade 

artiklar kan också genomföras för att samla in material (Polit & Beck, 2017). Således har en 

artikel hämtas från manuell sökning. Sammalagt ligger 18 vetenskapliga artiklar till grund för 

genomförd litteraturstudie. I tabell 1 redovisas genomförda artikelsökningar med nyckelord i 

utvalda databaser.  
 

Tabell 1. Databassökning 

Databas/datu

m 

Sökord Begränsningar Träffar Fulltext Inkluderade artiklar 

CINAHL 

7/12 

1#Nursing 2007-2018, engelska, 

svenska 

616805   

 2#Crowding 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

2108   

 3#Perception 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

116907   

 2#+3# 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

105  3 

 4#Nurse 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

418128   

 5#Emergency 

Service 

2007-2018, engelska, 

svenska 

41495   

 2#+4#+5# 2007-2018, engelska, 

svenska 

139 

 

 1 

 6#Workload 2007-2018, engelska, 

svenska 

18600   

 4#+5#+6# 2007-2018,engelska, 

svenska 

190  1 

 7# Emergency 

Department 

2007-2018, engelska, 

svenska 

38512   

 4#+6#+7# 2007-2018, engelska, 

svenska 

156  

 

5 

 8#Patient Safety 2007-2018, engelska, 

svenska 

51638   

 4#+5#+8# 2007-2018, engelska, 

svenska 

225 

 

 1 

 9#Qualitative 2007-2018, engelska, 

svenska 

123728   

 

 6#+7# 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

413  1 

 1#+7#+9# 2007-2018, engelska, 335  1 
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svenska  

PubMed 

10/12 

1#Emergency 

Department 

2007-2018, engelska, 

svenska 

212897   

 2#Nursing 2007-2018, engelska, 

svenska 

695262 

 

  

 3#Patient Safety 2007-2018, engelska, 

svenska 

121526   

 1#+2#+3# 2007-2018, engelska, 

svenska 

723  1 

 

 4#Crowding 2007-2018, engelska, 

svenska 

10612  

 

 

 5#Perception 2007-2018, engelska, 

svenska 

476840 

 

  

 1#+4#+5# 2007-2018, engelska, 

svenska 

23  0 

 

MEDLINE 

12/12 

1#Crowding 2007-2018, engelska, 

svenska 

10597   

 2#Emergency 

Service 

2007-2018, engelska, 

svenska 

6062   

 1#+2# 2007-2018, engelska, 

svenska 

29  0 

 

 3#Workload 2007-2018, engelska, 

svenska 

34568 

 

  

 4#Perception 2007-2018, engelska, 

svenska 

315137 

 

  

 2#+3# 2007-2018, engelska, 

svenska 

59 

 

 0 

Google 

Scholar 12/12 

1#Emergency 

Service 

2007-2018, engelska, 

svenska 

2690000   

 2#Crowding 

 

2007-2018, engelska, 

svenska 

610000   

 3#Experience 2007-2018, engelska, 

svenska 

563000 

 

  

 4#Nurse 2007-2018, engelska, 

svenska 

3400000 

 

  

 1#+2#+3#+4# 2007-2018, engelska, 

svenska 

21500 

 

 1 

Totalt     15 

 

 

Dataanalys 

 

Bedömning och klassificering 

För att kritiskt värdera insamlat material är det av vikt att använda sig av ett systematiskt 

tillvägagångssätt och att sammanställa data på ett konsekvent och opartiskt sätt. Genom  

sortering, granskning och kvalitetsbedömning redovisas ofta resultatet i tabellform, för att ge 

läsaren en överblick av tillvägagångssättet. För att kvalitétsgranska tidigare forskning finns 

olika granskningsmallar utformade (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

Granskningsmallen som användes för kvalitetsgransking beskriver ett protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod och är utformad av Willman et al. (2011) 

och är placerad som en bilaga till denna litteraturöversikt. Med hjälp av detta protokoll 

bedömdes således 14 stycken av de analyserade artiklarna vara av hög kvalité och resterande 

fyra av medelhög kvalité, vilket resulterade i att alla dessa artiklar inkluderades i studien.  
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Integrerad analys 

Insamlat material har bearbetats med integrerad analys. Metoden innebär att analys och  

redovisning av materialet sker integrerat och relation till varandra, istället för en och en artikel 

var för sig. Tidigare relevant forskning sammanställs, på så vis detekteras eventuellt en ny 

helhet eller ett nytt perspektiv av ett ämne (Kristensson, 2014). Integrerad analys kan bredda 

och fördjupa förståelsen för ett fenomen, samt förstärka helhetssynen av ett ämne. Avsikten är 

att i olika studier kunna skönja likheter och skillnader, trots att de är genomförda med olika 

metoder. Materialet bearbetas och komprimeras genom att meningsbärande innebörd  

identifieras och delas in i kategorier (Whittemore & Knafl, 2005). För att få struktur föreslås 

sedan kategorierna utgöra rubriker i resultatet (Kristensson, 2014). Enligt Whittmore och 

Knafl (2005) ligger utmaningen i att integrera olika typer av data till ett överskådligt och 

följsamt resultat. Ett systematiskt och tydligt uppstyrt förfarande i analysen av data förenklar 

processen. Risken för bias och forskningsfel anses då minska. Litteraturöversikter kan på så 

sätt utgöra en plattform för evidensbaseras vård och omvårdnad så småningom.  

 

De 18 artiklarnas resultat lästes av båda författarna var för sig och meningsbärande enheter 

valdes ut individuellt. Därefter jämfördes och sammanställdes resultatet på ett gemensamt 

dokument för att få en översikt över allt insamlat material. De meningsbärande enheterna 

översattes, kondenserades och kodades, totalt användes 22 koder. Dessa koder  

sammanfogades sedemera till 3 huvudsakliga kategorier som ligger till grund för resultatets 

disposition. 

Forskningsetiska övervägande 
 

I forskningsprocessen är det otillåtet med oredlighet, dvs. att plagiera, vilseleda, förfalska 

eller förvränga någon del är förbjudet. Hela resultatet ska exponeras öppet och processen 

redovisas så att andra kan kontrollera eller upprepa forskningen. Fusk i forskningen kan 

vara farligt samt utsätta människor och djur för risker (Vetenskapsrådet, 2017). 
 

Att ha ett etiskt förhållningssätt genomsyrar således all form av forskning, det gäller att alla 

personer som ingår i forskningsprocessen behandlas på ett respektfullt och korrekt sätt. Till 

exempel om en studie genomförs så ska försökspersonerna få både skriftig och muntlig  

information om studien och samtidigt delta på frivillig basis (Kristensson, 2014). 
 

För att en planerad medicinsk studie ska få genomföras krävs nästan alltid ett formellt etiskt 

tillstånd, detta regleras i den så kallade etikprövningslagen. Detta tillstånd krävs inte av en 

student som skriver en uppsats på en avancerad nivå men det ställer krav på studenten att ha 

ett etiskt tänk och ha förståelse för etikens värdegrund. 
 

Information och material eftersöktes i redan etikprövad publicerad litteratur. Således betraktas 

insamlad data som forskningsetiskt korrekt.  
 

Ett objektivt förhållningssätt till insamlat material har eftersträvats. Oberoende av  

författarnas eventuella förförståelse eller hypotes, granskades och redovisades de artiklar som 

inkluderades i studien. 

RESULTAT 
 

Resultatet strukturerades och består av tre kategorier som belyser sjuksköterskans upplevelse 

av och vid crowding.  
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Upplevd arbetssituation på akutmottagning 
 

Resultatet visade genomgående att flertalet faktorer vid en crowdingsituation påverkade 

arbetsmiljön negativt. Van Der Linden, Khursheed, Hooda, Pines och Van Der Linden (2017) 

fann att personal uppfattade att denna överbelastning sker dagligen. Crowding ger en upplevd 

och en faktisk ökad arbetsbelastning, dvs. att när personalen subjektivt upplevde arbetsplatsen 

som "crowded" så styrkte objektiva mätvärden detta (Pines et al., 2007; Virtanen et al., 2008). 

Hög arbetsbelastning upplevdes som stressande enligt Yuwanich, Sandmark och Akhavan 

(2015). Samma studie påvisade att personalbrist i kombination med ett överflöd av patienter 

associerades med hög arbetsbelastning. Relationen mellan patientantal och  

personalbemanning påtalades i flera studier (Flowerdew, Brown, Russ, Vincent, & 

Woloshynowych, 2011; Hoyle & Grant, 2015; Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren, &  

Göransson, 2017; Wolf et al., 2016; Yuwanich et al., 2015). Sjuksköterskorna kände sig 

pressade av en krävande arbetsbelastning och inadekvat bemanning. Det gällde både när det 

fattades personal av tillfälliga skäl (Flowerdew et al., 2011), som när befintlig, planerad 

grundbemanning inte kunde hantera patientvolymen (Wolf et al., 2016). Wolf et al. (2016) 

påtalade också att bristen på balans mellan arbetsbelastning och resurser betraktades äventyra 

patientsäkerheten. Ett exempel på detta gavs av Källberg et al. (2017) som fann att ett 

överflöd av patienter i relation till personal gav ökade väntetider till första bedömningen. I 

Eriksson, Gellerstedt, Hillerås, Gransjön och Craftmans studie (2017) uppgav en  

sjuksköterska att med ansvar för 20-25 patienter kunde hen omöjligt skaffa sig någon 

uppfattning om dem och deras enskilda behov. Yuwanich et al. (2015) beskrev att under 

crowding glömdes de arbetsuppgifter som kan tyckas vara obetydliga men som är essentiella, 

bort. Sjuksköterskorna tillfrågade av Nielsen, Pedersen, Rasmussen och Pape (2013) ansåg sig 

vara för upptagna för att göra sitt jobb på bästa sätt och detta upplevdes som en av de känslor 

som stressade dem mest. 

 

I flera studier beskrevs arbetsmiljön som mentalt belastande med ständiga avbrott i  

arbetsflödet, höga ljudnivåer och att behöva utföra flera uppgifter simultant (Adriaenssens, De 

Gutht, Van Der Doef, & Maes, 2011; Andersson, Jakobsson, Furåker, & Nilsson, 2011;  

Eriksson et al., 2017; Källberg et al., 2017; Nielsen et al, 2013; Virtanen et al., 2008; Weigl, 

Müller, Holland, Wedel, & Woloskynowych, 2016; Yuwanich et al., 2015). Weigl et al. 

(2016) mätte att personal i genomsnitt blev avbruten med det de höll på med 5, 63 gånger i 

timmen och att 30 procent av arbetstiden bestod av multitaskning. Personalen upplevde att 

den kognitiva förmågan då blev ansträngd och att det medförde hög risk för fatigue och  

psykosomatiska symptom (Adriaenssens et al., 2011; Weigl et al., 2016). Liknande beskrev 

Källberg et al. (2017) att avbrotten påverkade arbetsinsatsen och koncentrationen, med risk 

för att begå fel. Däremot kom Nielsen et al. (2013) fram till att det var stressande att ständigt 

bli avbruten men den emotionella belastningen av avbrotten skattades någorlunda låg. Utöver 

att den höga ljudnivån påverkade personalens fysiska arbetsmiljö så hade den en negativ  

effekt på patienter som var förvirrade eller ångestfyllda (Eriksson et al., 2017).  

Akutmottagningen utmålades i flertalet studier som en oförutsägbar arbetsplats med tvära kast 

och snabba skiften i arbetsmiljön Andersson et al., 2011; Enns & Sawatzky, 2016; Guedes dos 

Santos, Dias da Silva Lima, Prestana, Regina Garlet, Lorenzini Erdmann, 2013;  

Yuwanich et al., 2015). Vårdutövare strävade efter att vara flexibla och anpassningsbara till 

rådande arbetsförhållande för att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde. En ständig överblick 

och utvärdering av akutmottagningens aktiviteter pågick och sjuksköterskor omprioriterade 

konstant ordningen på sina arbetsuppgifter (Andersson et al., 2011; Ens & Sawatzky, 2016). 

Det beskrevs vara en ständig kamp att besluta vilken arbetsuppgift som var tvungen att  
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prioriteras (Enns & Sawatzky, 2016; Wolf et al., 2016). Att hantera crowding uppfattades som 

en utmaning för sjuksköterskor då de behövde planera och organisera arbetet i en situation när 

exempelvis britsar och undersökningsrum inte räckte till. Till detta kom att prioritera  

arbetsuppgifter efter patienternas sjukdomstillstånd och hantera flödet av patienter samt att 

leva upp till kravet att ge bästa möjliga vård (Guedes dos Santos et al., 2013). 

 

Crowding betraktades medföra logistiska problem då tillgängliga resurser inte räckte till för 

att hantera patientflödet. I den fysiska arbetsmiljön påpekades bristen på utrymme, med 

undersökningsrum, och andra ytor för att vårda patienter samt otillräckligt med sittplatser, 

britsar och sängplatser (Kilcoyne & Dowling, 2007; Guedos dos Santos et al., 2013; Källberg 

et al., 2017; Van Der Linden et al., 2017). Att ständigt behöva flytta runt på patienter och  

behöva leta efter platser upplevdes högst stressande och föga patientsäkert (Eriksson et al., 

2017; Guedes dos Santos et al., 2013). Van Der Linden et al. (2017) kom i sin studie fram till 

att personal tror att crowding kan reduceras av mer effektiva arbetsprocesser på 

akutmottagningen samt ökad kapacitet att ta emot patienter på övriga enheter inom sjukhuset. 

Den uppfattningen delades av deltagarna i Källberg et al. (2017) studie som också menade att 

bristen på vårdplatser för inläggning medförde att patienterna inte erhöll den vård på 

akutmottagningen som de hade behov av. De patienter som blev kvar på akutmottagningen i 

väntan på att vårdavdelning kan ta emot, så kallade boarders, upplevdes leda till stas i 

arbetsflödet och bidra till den ökade arbetsbelastningen (Yuwanich et al., 2015). Frustration 

uppstod bland sjuksköterskorna som ansåg att utrymmet de jobbade i och materialet de hade 

tillhands inte var designat för, eller anpassat till att vårda patienter som behövde inneliggande 

vård (Kilcoyne & Dowling, 2007). Vidare belyste Kilcoyne och Dowling (2007) en 

sjuksköterskas rädsla för att om det skulle uppstod en brand och svårigheterna det kunde 

medföra vid eventuell utrymning av lokalerna. Samma sjuksköterska beskrev en oro för en 

eventuell akut situation där hygienregler inte kunde beaktas utan patienter skulle bli tvingade 

att dela access till syrgas och sug. Med för många patienter på akutmottagningen ansågs det 

svårare att övervaka både var patienterna uppehöll sig och patienternas somatiska tillstånd 

(Eriksson et al., 2017). 

 

Hög arbetsbelastning medförde svårigheter att upprätthålla god kommunikation (Flowerdew 

et al., 2011; Källberg et al., 2017). Yngre personal vågade inte störa seniora medarbetare med 

exempelvis frågor. Alla deltagare beskrev att de blev mer kortfattade mot alla, patienter som 

övrig personal samt även mot andra instanser de kunde behöva ha kontakt med (Flowerdew et 

al., 2011). Åtskilliga beklagade sig över att kommunikationen lättare blev oförskämd och  

abrupt då arbetsplatsen befann sig under en belastande arbetsmängd och personalen erkände 

att de blev mindre artiga (Källberg et al., 2017). Samma studie visade en generell uppfattning 

om att brister i kommunikationen äventyrade patientsäkerheten då viktig information kunde 

missas. 

 

Återkommande var att flertalet kände sig pressade av beslutade tidsmål inom  

akutverksamheten, bland annat 4-timmars målet. Att handlägga och skriva ut en patient inom 

4 timmar från ankomst upplevdes som felprioritering av fokus för arbetet, det äventyrade  

patientsäkerheten och icke akut sjuka patienter vann fördelar då de blev läkarbedömda samt 

behandlade inom 4 timmar och ej behövde vänta (Flowerdew et al., 2011; Hoyle & Grant, 

2015; Wolf et al., 2016). I Van Der Linden et al.s (2017) studie medger sjuksköterskor att de 

inte klarade att hålla tidsmålet för triagering. Flowerdew et al. (2011) påpekade att hög  

arbetsbelastning i kombination med personalbrist gjorde 4-timmars målet svårt att uppfylla. 

Personalen betraktade sig själva som mer effektiva de dagar de behandlade färre patienter 

inom 4-timmars målet jämfört med dagar då fler patienter blev klara inom målet. Således fann 
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man diskrepans mellan subjektiva och objektiva mått på effektivitet (Von Thiele Schwarz, 

Hasson, & Muntlin Athlin, 2016). 

 

Sjuksköterskorna poängterade att kravet på vård av de mindre sjuka patienterna försvårade 

möjligheten för, och tog tid från vården av de mer sjuka (Guedes dos Santos et al., 2013). 

Känslan var också att patienter med lång vistelsetid, så kallad ELOS (extended lenght of 

stay), på akutmottagningen ökade personalens arbetsbelastning. Att de låg kvar med 

vårdbehov samtidigt som det strömmade in nya patienter medförde att sjuksköterskorna kände 

att de inte hann utföra sina arbetsuppgifter (Eriksson et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde 

att vården för alla blev eftersatt när de vårdade patienter med ELOS (Pines et al., 2007). 

Några nämnde också att de var utbildade och tränade i att hantera initiala akuta tillstånd hos 

patienterna, inte omvårdnad i förlängning av vårdtiden (Eriksson et al., 2017).  

 

Personal på akutmottagning beskrev sin arbetssituation som oftast belastande och att de 

ständigt kände sig pressade. De upplevde att de hade de höga fysiska krav, kraftig tidspress, 

låg möjlighet till att påverka sin arbetssituation, höga krav på effektivitet, låg belöning och 

utförde inadekvata arbetsuppgifter (Adriaenssens et al., 2011; Flowerdew et al., 2011; Nielsen 

et al., 2013). Arbetsmiljön betraktades som ohälsosam (Yuwanich et al., 2015). Samarbetet 

personal emellan ansträngdes under crowdingperioder. Konsekvenser som utbrändhet och 

compassion fatigue påverkade inte bara individen utan hela gruppen (Hooper, Craig, Janvrin, 

Wetsel, & Reimels, 2010). Samtidigt visar Flowerdew et al. (2011) att dessa situationer  

medför att personal visar ett så kallat back-up-behaviour, särskilt mer erfarna sjuksköterskor 

tenderade att ta på sig extra arbetsuppgifter för att ge stöd åt yngre kollegor. Deltagarna i  

Yuwanich et al.s (2015) studie upplevde att de pratade och diskuterade mer med varandra då 

de hade varit hårt belastade, de blev sammansvetsade. I samma anda kom Adriaenssens et al. 

(2011) fram till att det sociala stödet bland kollegor på en akutmottagning var föredömligt. 

Sjuksköterskor uppmärksammade att gott samarbete och medverkan från alla professioner i 

teamet var avgörande för optimalt patientflöde (Guedes dos Santos et al., 2013). Särskilt  

poängterades hur viktig en skicklig, lugn och strukturerad teamledare uppfattades kunna  

underlätta arbetsflödet (Flowerdew et al., 2011). En av de saker som bidrog till mest stress var 

dåliga relationer på arbetet (Nielsen et al., 2013). Kollegor som försvann utan att informera 

var en källa till irritation, likaså var kollegor som inte hjälpte till. Stämningen kunde bli spänd 

om tid spenderades på att behöva leta upp någon och misstroende samt brist på förtroende 

kunde väckas mot denna medlem ur personalen (Flowerdew et al., 2011). 

Sjuksköterskans välbefinnande 
 

Att arbeta som sjuksköterska på akuten innebär att ständigt vara i beredskap och något oväntat 

skulle inträffa och detta upplevdes vara en bidragande faktor till stress (Andersson et al., 

2011; Yuwanich et al., 2015). Utöver detta var det sjuksköterskans roll att kontrollera och 

skapa logistiska flöden och arbeta patientsäkert genom att förebygga risker och skador  

(Andersson et al., 2011). När crowding rådde på akutmottagningen beskrev sjuksköterskorna 

att patientvården blev åsidosatt för att personalen hade för mycket saker att göra samtidigt. De 

uttryckte att de inte hade möjlighet att bedriva den kvalitativa vården som de önskade (Wolf 

et al., 2016) och detta ledde till skuldkänslor (Enns & Sawatzky, 2016) som i sin tur ledde till 

att arbetet kändes otillfredsställande (Eriksson et al., 2017). I kontrast till detta upplevde  

sjuksköterskor på akutmottagningen att de fick större möjlighet till att utnyttja sin breda  

kompetens i och med stor variation i patienternas sjukdomstillstånd och sökorsak  

(Adriaenssens et al., 2011). 
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Crowding på akutmottagningen skapade känslor av att vara otillräcklig och inte ha kontroll 

över situationen. Detta relaterat till att sjuksköterskorna inte visste var patienterna befann sig, 

inte hade en uppfattning om deras grad av sjukdom eller vilken typ av behandling som skulle 

genomföras. Detta ledde till känslor av maktlöshet, ångest och tankar om att ständigt ha glömt 

någon arbetsuppgift (Eriksson et al., 2017). De beskrev ofta akutens arbetsmiljö som  

dysfunktionell (Wolf et al., 2016). 

 

Bristande kontroll över situationen var ett ständigt återkommande vid crowding.  

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde ha ansvar för 20-25 patienter och känna att de inte 

visste någonting om dem och deras tillstånd (Eriksson et al., 2017). De vittnade om patienter 

med hög prioritet och behov av övervakning som lämnades utan, detta för att  

arbetsbelastningen var hög och sjuksköterskorna tvingades vara på fler platser och ha hand 

om många kritiskt sjuka patienter samtidigt (Källberg et al., 2017). Patienter kunde komma in 

med ett icke-akut tillstånd som senare förvärrades och leda till att patienten avled, detta kunde 

orsaka stor skuld och stress hos sjuksköterskorna (Yuwanich et al., 2015). Sjuksköterskor på 

akuten upplevde att oerfarna kollegor kunde medföra en risk för patienterna i akuta  

situationer. De beskrev att de kände ett ansvar för både sina egna och kollegans patienter, då 

hen kunde missa att se om en patient var kritiskt dålig och på väg att kollapsa  

(Källberg et al., 2017). Efter ett avslutat arbetspass kände flertalet av dem att de inte gjort 

tillräckligt för sina patienter eller bedrivit den kvalitativa vården som de ansåg att patienterna 

förtjänade (Kilcoyne & Dowling, 2007). 

 

En av de största utmaningarna vid crowding var att ta hand om de patienterna som inte hade 

akuta besvär. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att förstå varför patienter inte kunde  

definiera akutsjukvård och sökte sig till akuten med lättare besvär (Guedes dos Santos et al., 

2013). Detta inflöde av icke-akut sjuka patienter gjorde att sjuksköterskorna kände sig  

överväldigade av volymen av patienter, där många av patienterna skulle kunnat handläggas av 

en annan vårdinstans (Wolf et al., 2016). Att vårda de icke-akut sjuka patienterna gjorde att 

sjuksköterskorna fick mindre tid till de sjukaste patienterna. Det upplevdes också att fyra 

timmars målet oftast var mer gynnsamt för de icke-akuta patienterna, då dessa fick behandling 

snabbare för att möta verksamhetens tidsmål (Hoyle & Grant, 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev sig begränsade i att kunna välja sina arbetsuppgifter (Yuwanich et 

al., 2015) och några av dem uttryckte oro i att inte uppnå verksamhetens uppsatta mål (Hoyle 

& Grant, 2015). De kände sig övervakade och upplevde en konstant press över att behöva 

bevisa sig samt uppvisa sin prestation (Hoyle & Grant, 2015). Vikarier och säsongsarbetare 

beskrev vårdrisker som ökat patientantal och otillräckliga resurser, vilka hade inverkan på 

deras förmåga att bedriva patientsäker vård med hög kvalité och att ge den vård patienterna 

förtjänade (Wolf et al., 2016). Den hårda arbetsmiljön på akutmottagningen upplevdes ha 

blivit en accepterad norm och sjuksköterskorna kände sig maktlösa i sin arbetsroll. Detta 

ledde till känslor av frustration, ilska, stress (Kilcoyne & Dowling, 2007) och mental  

utbrändhet (Wolf et al., 2016). En hög arbetsbelastning leder till en stressad miljö, därför  

ansåg sjuksköterskorna att det var av vikt att ha raster för att kunna arbeta effektivt och ha ett 

hälsosamt arbete (Flowerdew et al., 2011) och ibland var den bästa lösningen på stress  

relaterat till crowding att helt enkelt att gå iväg från situationen och ta en paus (Yuwanich et 

al., 2015). 

 

Flertalet av sjuksköterskor på akutmottagningen uttryckte en oro för sin egen och sina  

kollegors hälsa (Enns & Sawatzky, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att deras beteende på 

arbetet ändrades på flera sätt när de arbetade under stress (Flowerdew et al., 2011). Stressen 

ledde till att det påverkade den psykiska och fysiska hälsan och gav sig i uttryck genom flera 



                      BILAGA 1 

16 

 

olika symtom så som sömnsvårigheter, magproblem, trötthet, högt blodtryck och huvudvärk 

(Wolf et al., 2016; Yuwanich et al., 2015). 

Av alla sjuksköterskor som arbetade på akuten så upplevde 82 procent av dem en hög grad av 

utbrändhet i förhållande till sin arbetsbelastning och nästan 86 procent av dem hade en måttlig 

till hög grad av compassion fatigue (Hooper et al., 2010). De emotionella följderna av detta 

togs i uttryck som känslor av hopplöshet, låg självkänsla, utbrändhet, ilska, svårigheter att 

hantera sina känslor, ångest och depression (Wolf et al., 2016; Yuwanich et al., 2015). En del 

sjuksköterskor uttryckte även en vilja av att lämna sin arbetsplats (Wolf et al., 2016; 

Yuwanich et al., 2015). 

 

Crowding på akutmottagningen leder till en hårdare arbetsbelastning och Virtanen et al. 

(2008) påvisade i sin studie att det ledde till en ökad användning av antidepressiva läkemedel 

hos sjuksköterskorna och den hårda arbetsbelastningen ledde också till ett ökat behov av att 

inta sömntabletter (Yuwanich et al., 2015). Copingstatergier för att klara av  

dagliga livssituationer utvecklades, så som alkoholintag, medicinkonsumtion, ökat behov av 

vila och delta i avslappnande aktiviteter (Wolf et al., 2016; Yuwanich et al., 2015).  

Familjerelationerna blev lidande till följd, då sjuksköterskorna uttryckte att de var helt  

utmattade när de kom hem och inte hade någon mer energi att ge till sin familj (Wolf et al., 

2016). De önskade helt att vara ifred och orkade inte längre delta i familjens aktiviteter  

(Yuwanich et al., 2015). 

Upplevelse av konsekvenser för patienterna 

 

Att vårda patienter är en viktig arbetsuppgift på akuten, även om den främst är inriktad på att 

tillgodose patientens basala omvårdnads- och medicinska behov. Detta ledde till problem när 

patientens vårdtid på akuten förlängdes och deras omvårdnadsbehov ökade eller förändrades 

och personalen inte längre kunde tillgodose deras behov (Andersson et al., 2011; Eriksson et 

al., 2017). Patienter med behov av slutenvård kunde bli kvar på akuten längre och fick således 

inte adekvat omvårdnad (Eriksson et al., 2017) speciellt när arbetsbelastningen på akuten var 

hög (Enns & Sawatzky, 2016). Ibland upplevdes omvårdnaden även bli lidande för att uppnå 

4 timmars målet och personalen kunde bli tvingade att flytta ostabila patienter till annan  

vårdinstans och det upplevdes inte patientsäkert (Hoyle & Grant, 2015). 

För att möta det höga arbetsflödet på akuten kunde det vardagliga arbetet bli mekaniskt  

genomfört, vilket skapade förhinder till att etablera en god patientkontakt för sjuksköterskan 

med patienten och dess anhöriga. På grund av stress och tidsbrist fann sjuksköterskorna det 

svårt att utöva individuell vård och tillgodose patientens grundläggande behov (Andersson et 

al., 2011). Känslor av frustration och empati för sina patienter skapades när de inte kände att 

patienterna fick den kvalitativa vård som de önskade dem (Kilcoyne & Dowling, 2007).  

Risken var att mötet med patienten blev standardiserat och ytlig samt att omvårdnaden blev 

bristfällig eller inte utförd alls (Andersson et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde hinder att utforma omvårdnad på akutmottagningen då denne inte 

var utrustad eller strukturerad för det syftet. Detta kunde bland annat gälla rutiner av  

mobilisering, dokumentationer, omvårdnad, mediciner eller måltider (Eriksson et al., 2017). I 

en studie gjord av Eriksson et al. (2017) framkom det att det användes checklistor för  

omvårdnad för patienter som stannade länge på akuten, dock visade det sig att dessa inte  

följdes då tidsbrist rådde (Eriksson et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att det var vanligt  

förekommande med ett snabbt handläggande av patienter i det akuta skedet, då de  
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behandlades och stabiliserades, sedan kunde det dröja länge innan patienten fick komma upp 

till avdelning för fortsatt vård. Detta kunde påverka dennes medicinska tillstånd men även 

leda till otillräcklig omvårdnad (Guedes dos Santos et al., 2013) så som till exempel att  

patienterna trillade, utvecklade trycksår eller blev uttorkade (Eriksson et al., 2017). 

Brist på undersökningsrum gjorde det svårt att bevara patientens sekretess och integritet vid 

bland annat privata samtal och omvårdnad av personlig hygien (Eriksson et al., 2017).  

Sjuksköterskornas intention var att bedriva vård som innefattar att säkerställa respekt,  

värdighet och bevara patientens integritet, men miljön på akutmottagningen är inte byggd för 

den typen av vård. De beskrev ibland att de behövde vårda patienter i livets slutskede på en 

fullbelastad akutmottagning, detta kunde leda till en ovärdig vård för den sjuka och dess  

anhöriga och ledde till känslor av hopplöshet hos personalen (Kilcoyne & Dowling, 2007). 

Vid crowding kunde dokumentationen bli bristfällig och otillfredsställande (Eriksson et al., 

2017), sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att dubbelkontrollera och dokumentera 

given medicin, var rädda för att sätta fel etiketter på tagna blodprover och blanda ihop  

patienterna (Källberg et al., 2017). Situationen uppfattades påfrestande och ledde till hög 

stress hos personalen och patientsäkerheten blev hotad (Eriksson et al., 2017). När crowding 

var objektivt mätbart syntes det ett tydligt samband med flera, av personalen, registrerade 

stressorer (Nielsen et al., 2013). Akutmottagningen beskrevs som en kaotisk arena där  

personalen ofta fick uppleva svåra situationer och detta kunde drabba deras förmåga att  

bedriva en god vård (Enns & Sawatzky, 2016). 

Crowding innebar en utmaning för personalen, för att lyckas bibehålla vård av god kvalité för 

patienterna när arbetsbelastningen var hög (Guedes dos Santos et al., 2013). Med en  

överbeläggning av patienter tillkom kaos, krav på snabba insatser och byten av  

arbetsuppgifter vilket gjorde förmågan till att vårda ansträngande (Enns & Sawatzky, 2016). 

Medicinska interventioner prioriterades högre än omvårdnad (Eriksson et al., 2017).  

Tidsbristen gjorde så att sjuksköterskan inte kunde nå uppsatta mål och riktlinjer (Wolf et al., 

2016) och det ledde både till förseningar till triage, samt längre väntetid för patienten att få en 

diagnos (Van Der Linden et al., 2017). Vårdkvalitén blev lidande, omvårdnad blev försenad, 

det blev svårt att bedriva en holistisk vård och sjuksköterskorna beskrev en minskad 

koncentration och fokuseringsförmåga (Yuwanich et al., 2015).  Crowding medförde en 

negativ mental arbetsbelastning för personalen och patienten kände ingen tillfredställelse med 

vården på akutmottagningen (Weigl et al., 2016). Sjuksköterskorna hade datorer som 

hjälpmedel att lokalisera sina patienter och ha koll på patientflödet, vilket gjorde det svårt för 

patienterna att ha överblick på vad personalen gjorde (Pines et al., 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Att skriva tillsammans 

Att forska och vara mer än en författare anses minska risken för bias (Polit & Beck, 2017). 

Möjligheten att diskutera och få andra perspektiv av någon som är lika insatt i materialet 

betraktas som en styrka. Med fler än en som analyserar ett material kan feltolkning, till högre 

grad, undvikas (Forsberg & Wengström, 2016). Dock medger författarna att risk finns för att 

påverkas av varandra. Samarbetet fungerade optimalt och producenterna till denna studie  

upplevde att de kompletterade varandra i författande, kunskap, färdighet och personlighet. 

Författarna bor på olika ort och arbetade i ett gemensamt dokument online, där båda kunde 
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skriva och se vad den andra skrev i realtid. Att kunna göra så underlättade svårigheterna att 

skriva tillsammans på distans. Ytterligare en fördel med att skriva i ett gemensamt dokument 

var att det upplevdes tidseffektivt. Båda författarna behövde inte alltid vara tillgängliga 

samtidigt utan kunde arbeta självständigt i samma dokument. Således kunde ett stycke skrivas 

ena dagen, sedan kontrolläsas och redigeras dagen efter, de dagar då författarnas scheman inte 

var synkroniserade. Olika färgmarkeringar användes för att belysa nya stycken, kommentarer, 

reflektioner och åsikter och dagligen skedde återkoppling författarna emellan. 

 

Litteraturöversikt med integrerad analys 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt med integrerad analys som metod. 

Genom att försöka sammanställa befintlig forskning förväntas materialet ge en större mängd 

data. Möjligheten till generalisering av resultatet ökar således då det återspeglar en större  

volym av vad studien avser undersöka (Polit & Beck, 2017). Ett systematiskt förfarande vid 

utförandet av en litteraturöversikt anses höja kvaliteten och tillförlitligheten på studien  

(Kristensson, 2014). Arbetet utfördes i tydliga steg med insamling, granskning och 

sammanställning av data. Materialet översattes och lästes av båda författarna individuellt, 

samt diskuterades i omgångar. Kvaliteten på inkluderade studier bedömdes individuellt men 

med hjälp av samma mall för kvalitetsbestämning (Willman et al., 2011). Vad som 

uppfattades meningsbärande drogs ut av respektive var för sig. Vid sammanställning, kodning 

och kategorisering samarbetade författarna i ett gemensamt dokument online, samtidigt som 

ett samtal via telefon pågick. Trovärdigheten i resultatet styrks av att det meningsbärande  

författarna ansåg betydande, till stor del stämde överens. Med liknande resultat ökar  

sannolikheten att innebörden är korrekt uppfattad (Willman et al., 2011). En meningsbärande 

enhet exkluderades ur resultatet då den ej ansågs applicerbar i svensk kontext, utan tolkades 

som specifik för Thailand. I Bangkok vittnade sjuksköterskor på akutmottagningen om att de 

konsekvent bröt mot lagen och utförde arbetsuppgifter som krävde läkarlegitimation, eftersom 

det fanns ett underskott av läkare (Yuwanich et al., 2015). 

 

En styrka med den integrerade analysen är att resultat från olika typer av studier kan ställas i 

relation till varandra då man jämför likheter, skillnader och motsatser (Kristensson, 2014). En 

svaghet däremot kan vara att genomförandet av en djupare analys försvåras av samma orsak. 

Resultat från studier med olika design kan vara problematiska att jämföra (Friberg, 2012). 

En betydande svaghet med denna studie kan vara att det upplevdes problematiskt att hitta 

tillräckligt med underlag för denna litteraturöversikt. Antalet artiklar som uppenbart 

besvarade syftet var påtagligt få. Upprepade sökningar fick genomföras efter att ytterligare 

sökord adderats. Således frångicks den initiala idén att alla inkluderade artiklar skulle  

innehålla nyckelorden crowding, nursing, experience och emergency. Detta motiverades med 

resultatet skulle sammanställas med integrerad analys som är utformad för att ställa data i 

relation till varandra så att nya fynd kan uppenbara sig (Kristensson, 2014). Genom att utöka 

sökningen kunde fler artiklar hittas, vilka bidrog till att måla upp en potentiell bild av hur det 

upplevda arbetet på en akutmottagning påverkades vid crowding. Retrospekt hade intervjuer 

troligen varit en lämpligare metod för att besvara det formulerade syftet. På så sätt hade  

studien också representerat samtida upplevelser inom Svensk akutsjukvård. Undersökningar 

från olika delar av världen har inkluderats. Författarna ansåg dock att dessa artiklar bidrog 

med information som kunde förklara sjuksköterskans upplevelser vid crowding. 

Detta till trots bedömdes litteraturstudie som en lämplig metod för uppgiften. Avgörande var 

tidsbegränsningen samt omfattningen av arbetet och även eftersom författarna befann sig på 

olika ort. Geografin och skiftarbete för båda hade försvårat samtidigt arbete med intervjuer, 

som företrädelsevis då skulle ha utförts på annat än hemsjukhuset. 
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Under analysprocessen fanns vissa svårigheter att skönja och dela upp resultatet i tydliga 

huvudkategorier då flertalet effekter av crowding hänger ihop och interagerar med varandra. 

Arbetssituationen påverkar välbefinnandet hos sjuksköterskan och hur hen hinner med sina 

arbetsuppgifter, som får direkt konsekvens för patienten etc. Således kunde en  

meningsbärande enhet passa in i flera kategorier vilket medförde viss upprepning och  

överlappning. Ett alternativ hade eventuellt varit att göra tvärtom, dvs. först bestämma 

kategorierna och sedan läst varje artikel var för sig och registrerat under vilken eller vilka 

kategorier den stämde in. 
 

Datainsamling och urval 

De databaser som genomsöktes på relevant forskning var CINAHL, PubMed, Medline och 

Google Scholar. Antalet inkluderade artiklar uppgick slutligen till 18 stycken. En artikel  

söktes fram via en tidigare studies referenslista, två artiklar hittades genom en sökning i en 

citeringsdatabas då det undersöktes vilka senare producerade artiklar som refererat till en 

relevant studie. Övriga 15 stycken tillkom via databassökning. Inkluderade artiklar  

genomgick en kvalitetsgranskning och samtliga bedömdes vara av hög eller medelhög  

kvalitet. 

Via Hälsouniversitet i Linköping och dess bibliotek erhölls samtliga artiklar i fulltext. Inga 

studier exkluderades således på grund av att de var svårtillgängliga. Författarna begränsade 

sig inte till att enbart inkludera en viss typ av studie, utan sökte kvalitativa, kvantitativa och 

mixade artiklar, för att inkludera relevant forskning inom området. 

I genomförda studie hade författarna vissa problem med att finna tillräckligt med material 

med hjälp av initiala sökord och begränsningar. De första testsökningarna gav en stor mängd 

träffar, efter att åtskilliga abstract studerats återstod dock få som ansågs passa studiens syfte. 

Sökningarna breddades därför med ämnesord som ingick i definitionen och beskrivningen av 

crowding. Sedemera granskades referenslistor på relevanta studier och relaterade artiklar via 

PubMed för att finna material som kunde användas till att besvara syftet. Artiklar som valts ut 

ur tidigare artiklars referenslistor kan försvåra studiens reproducerbarhet då dessa källor är 

subjektivt utvalda av författarna (Forsberg & Wengström, 2013). Reliabiliteten i genomförd 

översikt kan därför ha påverkats negativt. 

Artiklar från 2007 kan tänkas betraktas på gränsen till gamla och belyser inte problemet i  

nutid. Författarnas uppfattning är att USA och Australien har studerat problemet i flera år 

innan vi i Sverige noterat förekomsten av crowding. Således bedömdes dessa studier kunna ge 

en möjlig bild av vart Sveriges akutsjukvård kan vara på väg. Att undersökningar genomförda 

på flera ställen i världen visar liknande upplevelser, antyder att crowding är ett universellt  

problem. I och med att tidsspannet på inkluderade artiklar är stort, kan man resonera att det är 

ett problem som sträcker sig över tid och kan vara överförbart till dags datum. 

Validiteten, trovärdigheten i de artiklar som utgjorde resultatet betraktas som genomgående 

hög. Samtliga studier redovisar sin metod noggrant och svarar på tilltänkt syfte. Reliabiliteten, 

pålitligheten ansågs svårare att bedöma på de kvalitativa artiklarna då de beskriver 

individuella upplevelser under en viss förutsättning. Det finns ingen garanti att liknande  

studiepopulation hade svarat på samma vis vid ett liknande tillfälle  

(Forsbeg & Wengström, 2016). En tänkbar svaghet är att artiklarnas innebörd eventuellt har 

misstolkats på grund av språklig förbistring. Båda författarna anser sig dock besitta goda 

kunskaper i engelska samt god förmåga att översätta innebörden av en text. Risk finns dock 

för missuppfattningar av kontext, då det inte är vårt modersmål. För vissa av begreppen 

behölls det engelska uttrycket då det ej fanns lämplig motsvarighet på svenska.  
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Etik och förförståelse 

Valet av typ av litteratur har stor betydelse för trovärdigheten i en litteraturstudie (Polit & 

Beck, 2017). All, i resultatet inkluderad data, hämtades från publicerade artiklar som erhållit 

etiskt godkännande och vetenskapligt granskats innan tryck. 

Författarna arbetar båda på akutmottagning och hade således naturligt en egen uppfattning om 

hur arbetet där upplevs. Tillsammans uppnås en gemensam arbetslivserfarenhet på drygt 20 år 

av akutsjukvård, från sammanlagt 5 olika akutmottagningar i Sverige. Förförståelsen är  

grundad på en upplevelse av att patienternas sökmönster är förändrat och antal patienter har 

ökat, likaså av att vårdplatsläget är mer ansträngt nuförtiden. Kritisk granskning har tillämpats 

genom hela forskningsprocessen och även ett objektivt förhållningssätt genom en avsikt att 

inkludera alla typer av resultat. För att inte påverka översiktens resultat har författarna försökt 

att bortse från den egna förförståelsen. Texterna är också genomsökta på specifikt positiva 

upplevelser med arbetet på akutmottagning. Risk föreligger ändå alltid för att tidigare  

erfarenheter färgar hur en individ analyserar ett material (Forsberg & Wengström, 2016). 

Resultatet bygger mestadels på individuella subjektiva upplevelser vilket gör det svårt att  

statistiskt säkerställa signifikans, generaliserbarhet och överförbarhet. Förhoppningen var 

ändå att sammanställda data kan ge en bild av hur arbetet på en akutmottagning upplevs.  

Författarnas uppfattning är ändå att resultatet stämmer väl överens med vår enskilda 

empiriska verklighet. 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna upplevde att crowding hade en negativ inverkan på 

deras arbetsbelastning och ledde till en ogynnsam arbetsmiljö där struktur och lokaler inte 

kunde bemöta det hårda trycket på akutmottagningen. Att arbeta under dessa omständigheter 

kan leda till psykisk och fysiskt ohälsa för sjuksköterskan, något som styrks av Finney, 

Stergiopoulos, Hensel, Bonato och Dewa (2013) som beskriver att hög arbetsbelastning kan 

leda till utbrändhet, minskad motivation, ökad sjukfrånvaro och minskat organisatoriskt  

engagemang. Vidare hävdar Finney et al. (2013) också att en hög arbetsbelastning är direkt 

kopplad till stress, som även framkom i ovanstående resultat. 

 

Förutom stress och en ständig tidspress på att utföra sina arbetsuppgifter beskrevs ett ständigt 

behov av att multitaska. Resultatet i studien påvisade att sjuksköterskorna ägnade 30 procent 

av sin arbetstid till att göra flera arbetsmoment samtidigt, något som både kan leda till fel och 

hota patientsäkerheten. Multitasking och brist på resurser i förhållande till arbetsbelastning, är 

något som Hannigan, Edwards och Bunard (2004) påpekar i sin studie, som den vanligaste 

orsaken till stress och ledde till känslor av irritation och att inte räcka till (Hannigan et al., 

2004). I resultatet framkom det att under stressade situationer fann sjuksköterskorna att de 

kunde känna en starkare samhörighet med sina kollegor och det kunde kännas positivt under 

rådande crowding. Att samtala med kollegor under stress kan ha en god inverkan på  

sjuksköterskans välmående och användas som copingstrategi för att klara den höga  

arbetsbelastningen (Hannigan et al., 2004). 

 

Crowding är ett omdiskuterat ämne och ses som ett problem världen över på dess  

akutmottagningar, som det tidigare nämns är det svårt att mäta, då det kan upplevas på ett 

subjektivt sätt och mätas på ett objektivt sätt. I en studie gjord av Tenbensel et al. (2017) 

kunde det ses en mätbar förbättring i patientflödet på akuten efter införandet en maxgräns av 

vårdtimmar på akuten. Dock kan dessa mål diskuteras vidare då det både nämns i samma 
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studie att i ovanstående resultat att personalen kan då behöva flytta ostabila patienter för att nå 

uppsatta mål av verksamheten och således hotas patientsäkerheten. Personalen kände sig 

också mer tillfredsställda med utfört arbete då de fick tid på sig att vårda utan att behöva 

känna tidspress. Det kan tänkas bero på att en underliggande vilja att arbeta i enlighet med 

kärnkompetenserna och den etiska koden är grundläggande för sjuksköterskor.  

Sjuksköterskan upplevde att de var mer effektiva och gav bättre vård då de ej behövde 

fokusera på ett tidsmål. Deras uppfattning om effektivitet var ej kopplat till tiden det tog, utan 

till kvaliteten på vården de utförde. 

 

I resultatet framstod ett dilemma som kunde leda till crowding var att personalen även skulle 

vårda patienter som inte hade direkt livshotande hälsotillstånd, det vill säga,  

icke-akut sjuka patienter. Dessa patienter tog upp mycket av sjuksköterskans tid från de 

sjukaste patienterna som behövde vård på akutmottagningen och kunde leda till känslor av att 

inte räcka till. Vårdandet av icke-akuta patienter upplevs inte bara vara arbetsbelastade utan 

beskrivs i Kantonen et al. (2015) studie vara en av de vanligaste anledningarna till att 

crowding och långa väntetider uppstår. Akutmottagningarna kan avlastas genom att en  

triagesjuksköterska hänvisar icke-akuta patienter till en annan vårdinstans, som till exempel 

primärvården, dock kunde detta ske på en bekostnad av att arbetsbelastningen på 

sjuksköterskan blev ännu högre (Kantonen et al. (2015). Crowding var således ett komplex 

dilemma med olika faktorer som både påverkade arbetsbelastning och patientflöde. Coster, 

Turner, Bradbury, & Cantrell (2017) fann i sin studie att anledningen till att icke akut sjuka 

patienter sökte sig till akutmottagning för vård i vissa fall kunde härledas till tillgänglighet. 

Akutmottagningen hade öppet dygnet runt, de tillfrågade ansåg att de hade behov av att söka 

vård på tider som passade dem. 

 

I resultatet framkom det att akutsjuksköterskans egen hälsa och välbefinnande upplevs  

negativ under rådande crowding, flertalet valde att sluta arbetet på grund av den stressande 

arbetsmiljön. Sjuksköterskorna beskrev både fysiska och psykiska symtom och uppgav även 

att familjelivet blev lidande. Tidigare studier har visat att arbetande personal på  

akutmottagningar har generellt en högre arbetsbelastning och detta kunde leda till hög risk för 

att bli utbränd och en önskan att vilja lämna sitt arbete (Hamdan, Abu Hamra, & Hamra, 

2017). Författarna till denna översikt anser det oroande att sjuksköterskor tycks gå hem med 

känslan av att, som individ, ha gjort ett dåligt arbete när det kanske är omständigheterna de 

arbetar under som har en avgörande betydelse. Det kan diskuteras om det är arbetsgivarens 

skyldighet att ge dig möjligheten till att utföra ditt arbete på bästa tänkbara sätt. Iqbal Chagani 

(2015) påvisade i sin studie att hälso- och sjukvården står för ett dilemma världen över där 

sjuksköterskor väljer att lämna sitt jobb för bättre positioner, läsa vidare eller byta inriktning 

och detta leder till stora kostnader, bristande kompetens och en hög personalomsättning. 

Akutmottagningar har ett högt arbetstempo och ett skiftande klimat och brist på kompetens 

och hög personalomsättning kan ha förödande effekter på patientsäkerheten i det akuta skedet 

(Iqbal Chagani, 2015). 

 

Det framkom att sjuksköterskorna inte kände att de arbetade patientsäkert och kunde ha  

ansvar om så mycket som 20-25 patienter på egen hand, vilket ledde till att de inte hade  

resurser till att göra allt som krävdes för patienterna, och både behandling och omvårdnad 

blev lidande. Detta styrks av George och Evridiki (2015) som beskriver att tiden för  

bedömning och behandling ökar när crowding råder och kan leda till medicinsk  

felbehandling. Sjuksköterskornas upplevelse bekräftas också av Hoot och Aronsky (2008) 

som kunde identifiera att crowding kunde leda till förseningar i behandling och att till och 
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med öka dödligheten hos patienterna för att verksamheten inte kunde möta det höga behovet 

på resurser. De vanligaste anledningarna till crowding var ökat patientantal, brist på  

undersökningsrum, brist på vårdpersonal, patienter som blev liggande i korridoren i väntan på 

avdelningsplats och vårdplatsbrist på resten av sjukhuset (Hoot & Aronsky, 2008), något som 

sjuksköterskorna i ovanstående resultat ofta fick erfara. Författarna till denna litteraturstudie 

anser det värdefullt att diskutera hur flertalet upplevelser av hur väl omvårdnad kunde utföras 

under crowding kan kopplas till sjuksköterskans kärnkompetenser och etiska kod. Eftersom 

crowding uppfattades ske dagligen har det stor betydelse för den totala kvaliteten på vården 

som bedrivs. Att sjuksköterskor inte kände att de hade tid att arbeta i enlighet med  

professionens kärnkompetenser, som beskrivs i resultatet ovan, påverkade den  

personcentrerade vården och patienternas integritet, samverkan i team och den säkra vården. 

 

Genomförda översikt har väckt tanken till att undersöka vad det är som gör att personal på 

akutmottagning väljer att arbeta kvar. Det positiva som återfanns i resultatet var kopplat till 

den sociala och psykosociala arbetsmiljön. Sammanhållningen är stark och det emotionella 

stödet likaså. Personal på akuten känner att de får utnyttja sin breda teoretiska kompetens och 

denna utmanas samt utvecklas fortlöpande tack vare vad de ställs inför. I resultatet framkom 

även att ett bra teamarbete och god kommunikation hade en positiv inverkan på personalen. 

Iqbal Chagani (2015) hävdar vidare vikten av ett bra ledarskap är av vikt för en välfungerande 

organisation. Ett bra ledarskap bygger på god kommunikation, där fokus ligger på de 

anställda, att involvera och integrera dem i gemensamma mål och beslut. Ett tydligt ledarskap 

med realistiska målsättningar och involverad personal leder till en stark samhörighet och  

förbättrar arbetsmiljön för den enskilda individen (Iqbal Chagani, 2015). 

 

Svårigheterna att hitta tillräckligt med material antyder att det behövs mer forskning på  

området hur crowding specifikt påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö, sjuksköterskans 

välbefinnande samt vilka konsekvenser det kan få för patienterna. 

Slutsats 
 

Crowding är ett komplex dilemma som påverkas av olika faktorer på akutmottagningarna, det 

kan leda till en ökad arbetsbelastning och en upplevd försämrad arbetsmiljö för  

sjuksköterskor. Beskrivna upplevelser var att akutmottagningens uppbyggnad ej var lämpad 

för ett högt inflöde av patienter. Även ett samband mellan crowding och sjuksköterskans egen 

hälsa samt välbefinnande kunde ses, crowding ansågs stressande och påverkade 

sjuksköterskorna både fysiskt och psykiskt. Brist på övervakningsplatser försämrade  

patientflödet och kunde påverka vårdtiderna på akutmottagningen och omvårdnaden av  

patienterna. Vidare såg sjuksköterskorna en försening till triage, bedömning och behandling 

vid rådande crowding och detta menade de kunde leda till en hotad patientsäkerhet. Crowding 

medför flertalet konsekvenser för arbetsmiljön inom akutsjukvården, sjuksköterskan och den 

enskilda patienten. 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Resultatet i denna översikt antyder att akutsjukvården inför ett behov av att organisera och 

samverka med andra vårdinstanser för att avlasta sin personal och minska på det växande 

patientinflödet som sker på akutmottagningen världen över. Detta för att öka  

patientsäkerheten, få rätt patient till rätt vårdinstans och nivå, men även för att ge  

sjuksköterskorna möjlighet att verka i sin profession, för sina kärnkompetenser och bedriva 

den kvalitativa vård de önskar. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris         Bilaga 2  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Adriaenssens, 

De Gucht, 

Van Der Doef, Maes  

2011  

Belgien   

 

Exploring the burden o

f emergency care: predi

ctors of stress-

health outcomes in eme

rgency nurses 

 

Syftet med studien var 

att jämföra om 

sjuksköterskors arbete 

på akutmottagningen 

skiljer 

sig från allmänsjuksköt

erskors arbete, samt i 

vilken utsträckning det 

leder till 

tillfredställelse, 

engagemang, trötthet 

och psykosomatisk 

stress hos 

sjuksköterskorna på 

akutmottagningen.   

 

En 

tvärsnittsstudie genomför

des på 15 

stycken akutsjukhus i 

Belgien. Sjuksköterskor 

som varit verksamma 

minst en månad på 

någon av akutmottagning

arna   

inkluderades (N=308) 

och jämfördes med en 

kontrollgrupp av 

avdelningssjuksköterskor 

på ett av de 15 sjukhusen 

(N=669). 

Sjuksköterskorna i båda 

grupperna fick fylla i 

enkäter som bland annat 

innefattade frågor om 

arbetssätt, arbetskvalité, 

psykosomatisk stress, 

engagemang 

och arbetstillfredsställels

e.   

 

N=308 + 669   

 

Resultatet påvisar att 

sjuksköterskor på 

akutmottagningarna oftare var 

tvungna att arbeta mer nattskift 

och fler timmar per vecka 

än avdelningssjuksköterskor, 

man fann ingen skillnad i socialt 

stöd från arbetsgivare eller 

kollegor. Sjuksköterskorna på 

akuten visade sig ha en mer 

stressfull arbetsmiljö, mindre tid 

för återhämtning, inflytande och 

högre påfrestning psykiskt än 

allmänsjuksköterskorna som 

arbetade på en vanlig 

vårdavdelning.   

 

CCT 

I 

Andersson, 

Jakobsson, Furåker, 

The everyday work at a 

Swedish emergency de

partment - 

Syftet var att utforska 

det dagliga arbetet på 

en akutmottagning i 

En kvalitativ 

utforskande studie geno

mförd med observationer 

N= 28 

observationer  

Resultatet visar att arbetet består 

av korta, snabba möten som lätt 

blir standardiserade och 

P+K 

I 
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Nilsson  

2011  

Sverige  

 

The practitioners' persp

ective   

 

Sverige utifrån ett 

vårdgivarperspektiv. 

Vad arbetet består 

av och hur de beskriver 

sitt dagliga arbete.   

 

och intervjuer på två 

akutmottagningar 

i Sverige av olika 

storlek. Undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare 

utgjorde 

studiepopulationen. 

Insamlat 

material analyserades 

med innehållsanalys. 

Etiskt tillstånd 

beviljades av Göteborgs 

regionala 

etiska kommitté. Alla 

deltagare gav informerat 

samtycke.  

 

N=29 

gruppintervju  

N= 2 intervju  

 

mekaniska. Förmåga och tillfälle 

att ge individuell omvårdnad är 

begränsad. Fyra kategorier av det 

dagliga arbetet 

identifierades: Patientrelation, 

omvårdnadsaktivitet, att 

strukturera det dagliga arbetet 

och samarbete. 

I arbetet på akutmottagning 

måste vårdgivare anpassa sig till 

omväxlande arbetsförhållanden 

för att uppnå ett effektivt flöde. 

Att få struktur kan vara svårt då 

det råder obalans mellan inflöde 

och utflöde av patienter.  

 

Enns, Sawatzky  

2016  

Kanada   

 

Emergency nurses' pers

pectives: factors affecti

ng caring   

 

Syftet var att få insikt 

i innebörden 

av omvårdnad ur 

ett akutsjuksköterskepe

rspektiv samt 

att identifiera faktorer s

om påverkar 

omvårdnaden.  

 

Dessa intervjuer utgjorde 

en del i en större studie. 

Etiskt tillstånd beviljades 

av granskningsnämnd 

på University of Manitob

a. 17 akutsjuksköterskor 

intervjuades öga mot öga 

under 

bandinspelning. Två 

öppna frågor ställdes. De 

17 selekterades ut av 114 

frivilliga.   

 

N=17 (97)  

 

Data sammanställdes till 2 teman 

vilka utgjorde akutsjuksköterska

ns uppfattning av omvårdnad. 

Dessa var holistisk vård samt att 

förespråka/befrämja 

patienten. Ur intervjuerna 

identifierades 6 teman som 

påverkade omvårdnaden. Arbets

mängd/-belastning, tidsbrist, 

personalrelaterade frågor, brist 

på stöd från ledningen, 

skiftarbete och brist på 

egenvård.    

 

K 

I 

Eriksson, 

Gellerstedt, Hillerås, 

Gransjön, Craftman  

2017  

Registered nurses' 

perception of safe care 

in overcrowded   

emergency   

Syftet med studien var 

att belysa legitimerade 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

patientsäkerheten i vård 

av patienter på 

akutmottagning när 

långa väntetider 

En kvalitativ beskrivande 

design med semi-

strukturerade intervjuer i 

en storstad i Sverige. 

Deltagarna var 

sjuksköterskor med minst 

ett års arbetserfarenhet av 

att arbeta på 

N=14  

 

Deltagarna upplevde att 

patientsäkerheten blev hotad 

när crowding föreligger på 

akutmottagningen. Några orsaker 

till dessa beskrevs som platsbrist, 

ansvar för många patienter 

samtidigt, långa väntetider och 

en stressfull arbetsmiljö. Detta 

K 

I 
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Sverige  

 

departments  

 

och crowding förekom

mer.   

 

akutmottagning.   

 

hade både negativ inverkan på 

den enskilda patienten och 

personalen.   

 

Flowerdew, Brown, 

Russ, 

Vincent, Woloshynow

ych  

2011  

England  

 

Teams 

under pressure in 

the emergency departm

ent: 

an interview study   

 

Syftet med studien var 

att identifiera stressfakt

orer som personalen på 

akuten upplever samt 

hur det påverkar dem i 

deras dagliga arbete.   

 

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer av 

sjuksköterskor och läkare 

som arbetade på en 

akutmottagning i 

London.   

 

N=22  

 

De vanligaste stressfaktorerna 

som nämndes var; 4-timmars 

målet, personalbrist, hög 

arbetsbelastning och dåligt 

samarbete. Deltagare beskrev att 

hög stress ledde till bland annat 

dålig kommunikation mellan 

personalen och risken för 

missförstånd ökade.   

 

K 

I 

 Hooper, 

Craig, Janvrin, Wetsel

, Reimels  

USA  

2010  

 

Compassion satisfactio

n, burnout, 

and compassion fatigue

 among emergency nur

ses compared with nurs

es in other selected inp

atient specialties  

 

Syftet var att utforska 

förekomst 

av mättad förmåga till 

medkänsla (compassion

 fatigue), utbrändhet, 

tillfredställelse med 

möjlighet 

till medkänsla 

(compassion satisfactio

n) samt i utförd 

omvårdnad och brist på 

medkänsla hos 

sjuksköterskor på 

akutmottagning och 

inom andra kliniker.  

 

En explorativ 

tvärsnittsstudie där data 

har samlats in med hjälp 

av en enkät. Svaren 

kodades och 

analyserades 

med statisktikprogramme

t SPSS. Studien blev 

beviljad etiskt tillstånd av 

det lokala universitetets 

granskningsnämnd.  

 

N= 109 (29)  

 

Sjuksköterskor 

på akutmottagning visade sig 

uppleva måttlig till hög 

grad av utbrändhet. De kände 

även förminskad förmåga till 

medkänsla, efter att denna var 

mättad, samt bristande möjlighet 

till medkänsla och lägre 

tillfredställelse med 

omvårdnaden de utförde. 

Resultatet antyder att det inte 

finns signifikanta skillnader 

mellan sjuksköterskor på akuten 

och sjuksköterskor i annan 

verksamhet.  

 

CCT 

I 

 Hoyle, Grant  

2015  

UK   

 

Treatment targets in em

ergency departments: n

urses' views of how the

y affect clinical practic

e  

 

Forskarna 

önskade belysa 

sjuksköterskans 

upplevelse av 4-

timmarsmålet och hur 

tidsmålet påverkar 

deras beslutsfattande i 

klinisk verksamhet.  

Studien har en 

kvalitativ deskriptiv 

design. Semi-

strukturerade intervjuer g

enomfördes med 

sjuksköterskor från 

akutmottagning och 

vårdavdelning. Data 

N=31  

 

Sjuksköterskor från både 

akutmottagning och 

vårdavdelning beskriver att deras 

arbete sätts under press av 4-

timmarsmålet. Sjuksköterskor på 

akutmottagning upplevde att 

deras 

arbetsbelastning och personalbeh

K 

I 
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 analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

Informerat samtycke 

gavs av alla deltagare 

och etiskt godkännande 

erhölls från både ett 

universitet och UK 

NHS ethics committee.  

 

ov ökade för att hålla tidsmålet. 

De kände sig manade att skicka 

patienten vidare så fort som 

möjligt och kände att de inte fick 

tid till genuin, grundlig 

omvårdnad. De flesta brydde sig 

inte om målet när de vårdade en 

högprioriterad patient. Många 

påpekade att tidsmålet tog fokus 

från vad som var viktigt i 

arbetet.   

 

Kilcoyne, Dowling  

2007  

Irland  

 

Working in 

an overcrowded   

accident and   

emergency   

department: nurses' 

narratives  

 

Syftet var att belysa de 

omvårdnadsproblem 

som uppstår 

när crowding och 

accessblock råder på 

akutmottagning.  

 

Ostrukturerade, 

kvalitativa intervjuer 

med sjuksköterskor som 

arbetade på 

en akutmottagning på 

Irland.   

 

N=11  

 

Sjuksköterskorna intervjuades oc

h tre omvårdnadsproblem som de 

upplevde mest belystes; brist på 

plats för patienterna, ej kunna ge 

tillräcklig vård, samt känsla av 

att vara maktlös.   

 

K 

II 

Källberg, Ehrenberg, 

Florin, Östergren, 

Göransson  

2017  

Sverige  

 

Physicians' and nurses' 

perceptions of patient s

afety risks in 

the emergency departm

ent  

 

Syftet var att belysa 

läkares och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

patientsäkerhetsrisken 

på akutmottagningar.  

 

Semi-

strukturerade kvalitativa i

ntervjuer genomfördes 

på sjuksköterskor och 

läkare som arbetade på 

två olika akutsjukhus i 

Sverige. Öppna frågor 

användes 

i intervjuerna.    

 

N=20  

 

Deltagarnas 

upplevelse kategoriserades till 

fyra primära orsaker till 

att patientsäkerheten blev hotad 

på akutmottagningen; högt 

arbetsflöde, brist på kontroll, 

bristande kommunikation och 

organisationsfel.   

 

K 

I 

Nielsen, Pedersen, 

Rasmussen, Pape  

Work-

related stressors and   

Syftet med studien var 

att undersöka samspelet 

mellan förekomst och 

inverkan av 12 olika 

stressfaktorer och i 

Metoden byggde på 

enkätstudie som beskrev 

tolv olika stressande 

faktorer som de fick 

skatta om de upplevt 

N=118  

 

Resultatet visade på att det fanns 

flera stressande faktorer på 

akutmottagningen hos de 

deltagare som undersöktes. Det 

sågs en tydlig koppling av hög 

K 

II 
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2013  

Danmark  

 

occurence of adverse   

events in an ED  

 

vilken utsträckning 

dessa förekommer 

bland personalen på 

akutmottagningen.   

 

under sitt arbetspass. 

Enkäterna fylldes i 

dagligen under en 4 

veckors period efter varje 

avslutat skift.   

 

stressnivå när en negativ 

händelse hänt på arbetspasset 

men stressnivån var inte högre i 

relation till långt arbetspass eller 

tidpunkt på dygnet.    

 

Pines, Garson, Baxt, 

Rhodes, Shofer, 

Hollander  

2007  

USA  

 

ED crowding is associa

ted with variable perce

ptions of care comprom

ise   

 

Målet var att mäta 

sambandet mellan 

uppfattad crowding på 

akutmottagning och 

huruvida patient samt p

ersonal (läkare 

och ssk) upplevde att 

omvårdnaden /vården 

blev eftersatt under 

tiden. Sedemera ville 

man undersöka 

relationen mellan 

subjektivt 

upplevd crowding och 

objektivt 

uppmätt crowding.   

 

En prospektiv tvärsnittsst

udie. Patienter 

som sedemera blev inlag

da, läkare och 

sjuksköterskor fick 

besvara enkäter om de 

uppfattade 

en crowdingsituation och 

om vården upplevdes 

eftersatt under tiden. 

Förekomst 

av crowding mättes 

samtidigt objektivt 

utifrån register och olika 

faktorer associerade 

med crowding. Etiskt 

tillstånd tillhandahölls av 

institutionens granskning

snämnd.  

 

N=644 (97) + 

703 + 716  

 

Samband kunde ses mellan 

upplevd crowdingsituation och 

objektiva mått på när det 

förekom crowding. Både 

patienter och personal anser att 

vården påverkas negativt 

av crowding. Mellan patienter, 

sjuksköterskor och läkare skiljer 

sig uppfattningen om hur, för 

vem, när och varför vården 

försummas.  

 

P + K 

I 

Guedes dos Santos, 

Dias da Silva Lima, 

Lima Pestana, Regina 

Garlet, Lorenzini 

Erdmann 

2013  

Brasilien  

Challenges for the 

management of   

emergency care from 

the perspective of nurse

s  

 

Syftet med studien var 

att belysa svårigheter 

att bedriva vård 

på en akutmottagning fr

ån ett 

sjuksköterskeperspektiv

. 

 

Kvalitativ utforskande de

sign med semi-

strukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor på en 

akutmottagning.   

 

N=20   

 

De största svårigheterna med att 

bedriva en god vård på 

akutmottagningarna var 

förekomst av crowding. Detta i 

sin tur ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde att de 

inte kunde ge en god kvalité på 

vården till sina patienter. 

Sjuksköterskorna beskrev även 

behovet av ett välutvecklat 

ledarskap samt bristen på 

redskap till att bedriva 

ledarskap.   

K 

II 
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Van Der Linden, Khu

rsheed, Hooda, 

Pines, Van Der Linde

n  

2017  

Pakistan, Nederländer

na  

 

 

Two emergency   

departments, 6000km 

apart: Differences in 

patient flow and staff   

perception about   

crowding  

 

Syftet med studien var 

att belysa patientflödet 

och personalens 

upplevelse 

av crowding på 2 olika 

akutmottagningar.   

 

Studien avvände sig av 

en mixad metod med tre 

olika 

datainsamlingsmetoder; 

semi-strukturerade 

intervjuer, observationer 

och journalgranskning. 

Observationsgranskingen 

gick ut på att man 

undersökte de båda 

akuternas arbetssätt när 

patienter anlände till 

akuten. Journalgransknin

gen bestod av data 

samlades angående till 

exempel vistelsetid och 

tid till triage. 

Intervjuerna 

genomfördes på båda 

sjukhusen av kvalitativ 

design där personalen 

fick beskriva sin 

upplevelse av 

patientflödet 

och crowding.  

 

N=18  

 

Båda akutmottagningarna hade 

ungefär lika många dagliga 

besök men det var betydligt 

högre vistelsetider i Pakistan. 

Den stora skillnaden kan 

eventuellt bero på att de som 

söker sjukvård i Pakistan har en 

högre angelägenhetsgrad än 

patienterna i Nederländerna. 

Personalen på båda 

akutmottagningarna 

upplevde crowding och beskrev 

att de vanligaste orsakerna 

till crowding var lång 

behandlingstid, många sjuka 

patienter och brist på plats.   

 

P + K 

I 

Virtanen, 

Pentti, Vahtera, Ferrie

, Stansfield, 

Helenius, Elovainio, 

Honkonen, Terho, 

Oksanen, Kivimäki  

2008  

Finland  

Overcrowding in 

Hospital Wards as a 

Predictor of 

Antidepressant 

Treatment Among 

Hospital Staff.  

 

Att undersöka 

om overcrowding på 

arbetsplatsen 

(sjukhusavdelning) kan 

förutspå medicinering 

med antidepressiva 

läkemedel bland 

sjukhuspersonal.   

 

Om ett läge 

av overcrowding pågick 

avgjordes genom att titta 

på antalet 

sjukhusbeläggningar/mån

ad. Studien pågick i 

Finland på 16 sjukhus 

och 203 somatiska 

vårdavdelningar. De 

anställdas arbetskontrakt 

tillhandahölls av 

arbetsgivarens register. 

N= 6699 +641  

 

Resultatet indikerar att om 

sjukhuspersonal, i sitt arbete, 

exponeras för överbeläggning 

med 10% över 6 månader, var 

detta förknippat med nytt bruk 

och behov av antidepressiv 

behandling.      

 

P 

II 
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 Från ett nationellt 

register erhölls data på 

sjuksköterskors och 

läkares inköp av 

antidepressiva 

läkemedel. Sambandet 

mellan 

sjukhusbeläggningar 

och antidepressiv 

behandling analyserades 

sedan med hjälp av Cox 

proportional hazard mod

els. Studien 

koordinerades 

av Finnish Institute of Oc

cupational Health och 

etiskt tillstånd 

inhämtades från 

institutets 

etiska kommitté.  

 

Wolf, Perhats, Delao, 

Moon, 

Clark, Zavotsky  

2016  

USA  

 

It´s a burden you carry:

 describing moral 

distress in emergency n

ursing   

 

Syftet med denna 

studien var att urskilja 

det moraliska dilemma 

som 

akutsjuksköteskan uppl

ever och beskriver på 

akutmottagningen.   

 

Kvalitativ explorativ 

design med semi-

strukturerade 

fokusgrupper. Två 

stycken fokusgrupper 

skapades med åtta till tio 

stycken 

akutsjuksköterskor i 

varje grupp som blev 

intervjuade, data 

samlades in och 

bearbetades med kvalitati

v analys.  

 

N=8 (9)  

 

Sjuksköterskorna beskrev en 

djupgående känsla av att inte 

kunna ge den kvalitativa 

omvårdnaden som de önskade till 

sina patienter. De hade 

kunskapen om god omvårdnad 

men inte resurser att genomföra 

den. Detta ledde i sin tur stress, 

maktlöshet och känsla av att 

patientsäkerheten hotades.   

 

K 

I 

Von Thiele Schwarz,   

Hasson, Muntlin Athli

Efficiency in 

the emergency   

department – 

Syftet var att belysa om 

personalens upplevelse 

av arbetet 

(effektivitet, ansträngni

Två datainsamlingar 

skedde parallellt med 

varandra, en samlade in 

data om hur effektivt 

N=95  

 

Dagar med låg 

"throughput rates" skattade 

personalen sina upplevelser 

av effektivitet, belöning och 

P + K 

I 
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n  

2016  

Sverige   

 

A complex   

relationship between   

throughput rates 

and staff perceptions  

 

ng, belöning) skilde sig 

på dagar med 

högt respektive lågt 

flöde på akuten.   

 

arbetet på akuten var och 

hur många patienter som 

klarade "4 timmars 

målet". Den andra 

insamlingen skedde 

bland personalen 

(majoriteten 

sjuksköterskor men även 

några undersköterskor 

och läkare) under 29 

veckodagar där de fick 

skatta sin upplevelse av 

effektivitet, ansträngning 

och belöning i 

förhållande till 

patientflödet på akuten.   

 

kvalitet på arbetet som högre än 

på dagar med hög 

"troughput rates". De upplevde 

ingen skillnad på kvaliteten på 

genomförda arbetsuppgifter.    

 

Weigl, Müller, 

Holland, 

Wedel, Woloshynowy

ch  

2016  

Tyskland  

 

Work conditions, 

mental workload and   

Patient care quality: 

a multisource study in 

the emergency   

department  

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

förekomst av och orsak 

till avbrott i arbetet på 

akutmottagning, hur 

ofta personal utförde 

mer än en uppgift 

simultant samt 

arbetsbelastningens 

korrelation med 

vårdens kvalité.     

 

Datainsamlingen 

genomfördes i en två 

steg. Först gjordes en 

observationsstudie i 20 

dagar där de undersökte 

hur ofta personalen blev 

avbrutna i sina 

arbetsuppgifter samt hur 

ofta de fick utföra fler än 

en uppgift simultant. 

Observerad personal fick 

bedöma sin mentala 

arbetsbelastning. Samma 

dagar gjordes 

en parallell studie där 

patienterna på 

akutmottagningen under 

samma tid fick 

bedöma vårdkvalitén 

under sitt besök genom 

att svara på enkät.   

 

N=76 + 239  

 

Personal på akutmottagning 

avbryts i genomsnitt 5,63 gånger 

i timmen och 30 % av arbetet går 

ut på att multitaska. Personalen 

ansåg att det var lättare att bli 

störd när de gjorde många saker 

samtidigt. 

Att multitaska var korrelerat till 

mental arbetsbelastning och att 

bli avbruten hela tiden kunde 

leda till mindre tid för 

information till patienter samt 

sämre kvalité på vården.     

 

P + K 

II 
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Yuwanich, 

Sandmark, Akhavan  

2015  

Sverige, Thailand  

 

Emergency department 

nurses' experiences of o

ccupational stress: A  

qualitative study from a 

public hospital in 

Bangkok, Thailand   

 

Att utforska 

upplevd arbetsrelaterad 

stress hos 

sjuksköterskor på akut

mottagning. En kvalitat

iv studie baserad på 

semi-strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades med 

innehållsanalys. Inform

erat samtycke   

 

Kvalitativ studie 

bestående av semi-

strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades med hjälp 

av innehållsanalys. Alla 

tillfrågade sjuksköterskor 

ställde upp på 

intervjuerna och gav 

informerat samtycke. 

Etiskt tillstånd beviljades 

av den forskningsetiska 

panel tillhörande det 

berörda sjukhuset i 

Thailand.  

 

N=21  

 

Tre teman identifierades genom 

intervjuerna: upplevd stress, 

konsekvenser av stress och 

stresshantering. Slutsatsen som 

drogs var att sjuksköterskor på 

akutmottagning har ett arbete 

med höga krav och hög 

belastning. De upplever 

arbetsrelaterad stress frekvent. 

Den mest 

utmärkande stressorn var hög 

arbetsbelastning. Stressen bidrog 

till fysisk och psykologisk 

ohälsa.  
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