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SAMMANFATTNING 

Sveriges akutsjukvård genomgår ett omfattande och kontinuerligt förbättringsarbete. Detta 

på grund av att Socialstyrelsens sammanställningar visar att väntetiderna för att träffa 

läkare och den totala vistelsetiden på akutmottagningarna fortsätter att öka. Utvecklingen 

av sjuksköterskans arbetsuppgifter är en viktig komponent i detta arbete. På två 

akutmottagningar landet låter man sjuksköterskor utföra bedömningar och behandla 

patienter självständigt, som så kallade behandlingssjuksköterskor. Rollen som 

behandlingssjuksköterska har framtagits för att minska väntetiderna för patienterna och för 

att kunna erbjuda ett utvecklingssteg för erfarna sjuksköterskor inom akutsjukvården. 

Syftet med studien var att undersöka behandlingssjuksköterskors upplevelser av att 

självständigt behandla patienter på en akutmottagning.  

Metoden i studien har haft en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sjuksköterskor som jobbar som behandlingssjuksköterskor. Intervjuerna 

genomfördes i december 2017 och januari 2018. Intervjuerna transkriberades och texten 

analyserades med en innehållsanalys.   

Resultatet av innehållsanalysen gav ett tema som var: Genom att arbeta i en ny roll upplevs 

en positiv utveckling för sjuksköterskorna samt fördelar för patienten. Innehållsanalysen 

resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. De tre kategorierna var; att arbeta i en 

ny yrkesroll, upplevelsen av patientfokus och en positiv kompetensutveckling. 

Kategorierna sammanfattade informanternas upplevelser av att självständigt behandla 

patienter på akutmottagningen. 

Slutsatsen visar på övervägande positiva upplevelser. Behandlingssjuksköterskor upplevde 

en professionell utveckling samtidig som de upplevde att patienterna fick ett bättre 

omhändertagande. 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, Personcentrerad vård, Kompetensutveckling, 

Behandlingssjuksköterska 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Sweden’s emergency care system is undergoing extensive and continuous improvement. 

This is due to the compilations of the Social Board showing that the waiting time for 

seeing a doctor, as well as the total time spent in the emergency room, continuous to 

increase. Developing the assignments of the nurse is a crucial component in this 

undertaking. Treatment nurses are now working at two of Sweden’s emergency ward’s. 

These nurses are independently evaluating and treating patients. The role of treatment 

nurse was developed to reduce waiting time for the patient and to offer a development step 

for experienced nurses within emergency care.  

The purpose of the study was to examine the treatment nurse’s experience of 

independently treating patients in an emergency department. 

The method for investigating these nurse’s experiences had a qualitative approach. Eight 

semi structured interviews were conducted with nurse’s currently working as treatment 

nurses. The interviews took place between December 2017 and January 2018. The 

interviews were transcribed and the text analyzed using the content analysis.  

The content analysis resulted in the theme: By working in a new capacity the nurses 

experienced professional development as well as advantages for the patient. The analysis 

resulted in three categories and nine subcategories. The three categories were; working in a 

new professional role, patient focus and positive competence development. The categories 

concluded the informants’ experiences of independent treatment of patients in the 

emergency department. 

The results show predominantly positive experiences. The treatment nurses experienced 

professional development while the patients received better care. 
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INLEDNING 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är långa vistelsetider är ett problem för patienter på 

akutmottagningarna runt om i Sverige. Då det råder en obalans mellan antalet patienter 

som behöver vårdplats och tillgängliga vårdplatser på sjukhusen blir patienterna kvar på 

akutmottagningen längre tid än nödvändigt (Socialstyrelsen, 2017). Säfwenberg (2008) 

menar att när medelåldern och den medicinska kunskapen ökar medför det fler patienter 

och ökade behandlingsmöjligheter på akutmottagningarna. Detta kräver förändringar och 

förbättringar i arbetet på akutmottagningarna (Säfwenberg, 2008). De olika 

yrkeskategoriernas kompetens är betydelsefull för patientsäkerheten såväl som 

genomströmningstider. Utvecklingen av sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter kan leda 

till minskade väntetider på akutmottagningar (SBU, 2010). För att stärka sjuksköterskorna 

i deras profession är det viktigt att det finns möjlighet till kompetensutveckling i 

yrkesrollen (Johnson, Hong, Groth & Parker, 2011). Patientens särskilda behov måste 

tillfredsställas för att personcentrerad vård skall kunna bedrivas (Constand, MacDermid, 

Dal Bello-Haas & Law, 2014). På två akutmottagningar i landet behandlar sjuksköterskor 

patienter självständigt och de kallas för behandlingssjuksköterskor (Magnusson, 2013; 

Malm, 2017). 

BAKGRUND 

Akutsjukvård 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är målet för personal inom akutsjukvård att under begränsad 

tid, och med begränsad bakgrundsinformation om patienten, kunna prioritera och 

koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd. Vidare bör personalen värdera risker 

och fördelar med olika handläggningsalternativ samt samverka med andra specialiteter och 

professioner inom sjukvårdens organisation (Socialstyrelsen, 2017). Definition av 

akutsjukvård lyder enligt Socialstyrelsen:  

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande 

sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut 

sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar 

eller högst upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014. Sid 9). 

Gustavsson, Bejrot och Ekeberg (2016) rapporterar att sedan 2015 är akutsjukvård en egen 

basspecialitet för läkare. Detta har ökat statusen och teamkänslan på de akutmottagningar 

som har specialiserade akutläkare samt specialisttjänstgörande läkare (ST-läkare) anställda 

på kliniken (Gustavsson, Bejrot & Ekeberg, 2016). Flera akutmottagningar i landet jobbar 

med att utbilda specialistläkare inom akutsjukvård för att självständigt kunna bemanna 

akutmottagningarna (Säfwenberg, 2008). För sjuksköterskor har det sedan 2013 funnits 

möjlighet att studera specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård och i skrivande 

stund finns utbildningen på fem studieorter (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 
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Akutmottagningar i Sverige 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att det finns 71 akutmottagningar i Sverige. 

Socialstyrelsens årliga mätning visar att antalet besök på akutmottagningarna fortsätter att 

öka vilket leder till ökade väntetider. Akutmottagningar som har högst inflöde har även 

längst väntetider. Hur inflödet organiseras styrs av politiska beslut. Akutmottagningarna i 

Sverige jobbar efter det politiska ett – fyra -timmarsmålet, som strävar efter att patienten 

inom en timme ska ha träffat läkare och den totala vistelsetiden på akutmottagningen inte 

ska överstiga fyra timmar (Socialstyrelsen, 2017). 

Arbetsmiljön på akutmottagningar 

Enligt en rapport av Gustavsson et al. (2016) upplever personal vid akutmottagningar 

högre nivåer av stress än inom andra kliniska verksamhetsområden på akutsjukhusen. 

Undermålig organisation leder till onödiga arbetsuppgifter, vilket i sin tur är en allvarlig 

stressor. Personalen upplever att arbetsuppgifter hade kunnat utföras med mindre 

ansträngning om organisationen sett annorlunda ut. Ett exempel på en sådan arbetsuppgift i 

rapporten är att leta vårdplats. Personalens kärnuppgifter lider när tidskrävande 

sidouppgifter läggs på yrkesutövaren (Gustavsson, Bejrot & Ekeberg, 2016). 

Vidare rapporterar Gustavsson et al. (2016) att personal vid akutmottagningar upplever att 

de är en unik arbetsgrupp, då det krävs hög självständighet och skicklighet inom flertalet 

praktiska färdigheter, i förhållande till andra specialiteter. De bedömer sig även bedriva ett 

bättre teamarbete än andra specialiteter (Gustavsson, Bejrot & Ekeberg, 2016). Personalen 

på akutmottagningar upplever också en högre känsla av att de är uppskattade bland andra 

professioner än personal på vårdavdelningar (Johnston et al., 2016). 

I en amerikansk kvantitativ enkätstudie av Hunsaker, Chen, Maughan och Heaston (2015) 

undersöktes vad som påverkar akutsjuksköterskors välbefinnande och tillfredsställelse på 

akutmottagningar. I studien framkom att stödet från ledningen starkt påverkade 

sjuksköterskorna arbetsmiljö. Sjuksköterskor som upplever en brist i ledningen har större 

risk för utbrändhet och sjukskrivning. I motsatts till detta framkom att sjuksköterskor som 

arbetar nära sin ledning och känner stöd från dem har en högre känsla utav tillfredsställelse 

på arbetsplatsen och de har en minskad risk för utbrändhet (Hunsaker, Chen, Maughan & 

Heaston, 2015). 

Belastade akutmottagningar 

Då vårdplatsbristen lett till längre väntetider på akutmottagningarna, ökar 

arbetsbelastningen för personalen (Socialstyrelsen, 2017). Belastade akutmottagningar kan 

leda till att personalen brister i sina rutiner. Detta kan i sin tur leda till att felaktiga beslut 

fattas och dödligheten ökar (Nugus et al., 2011). I en systematisk litteraturöversikt av 

Carter, Pouch och Larson (2014) undersöktes relationen mellan belastade 

akutmottagningar och patientutfall där resultatet visar att belastade akutmottagningar ökar 

dödligheten både för patienter som går hem och patienter som blir inlagda på sjukhus. 

Studien visar också att frekvensen av patienter som väljer att avvika innan läkarkontakt 

ökar vid dessa tillfällen (Carter, Pouch & Larson, 2014). Det är akutmottagningens 

personal som får bemöta patienternas frustation över de långa väntetiderna (Johnston et al., 

2016). Belastade akutmottagningar leder till att arbetet prioriteras om och att enbart de 

mest akuta vårdhandlingarna blir gjorda. Detta kan leda till sämre vård för de vårdtagare 

som är i störst behov av vård, de äldre och multisjuka (Nugus et al., 2011). Att arbetet 

prioriteras om leder även till att de studenter som gör sin praktik på akutmottagningen 

riskerar att blir åsidosatta. I en Amerikansk studie av Lin, Taira, Promes och Regan (2011) 

belystes hur utbildning skall kunna fortgå trots höga inflöden av patienter.  
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I studien intervjuades 37 studenter som gjort praktik på akutmottagningar som varit 

belastade. Det framkommer att studenterna inte tar skada av det höga tempot utan de 

upplever att de lär sig mycket. De betonar dock att det är viktigt att handledaren är tydlig 

när ett läromoment startar och inkluderar studenterna i verksamheten (Lin, Taira, Promes 

& Regan, 2011). 

I en studie gjord av Burström, Starrin, Engstrom och Thulesius (2013) på tre olika 

akutmottagningar i södra Sverige undersöktes anställdas upplevelser av långa väntetider 

för patienterna. Ur studien framkom att anställda på akutmottagningar delade in 

patienternas väntetid i acceptabel väntetid och icke –acceptabel väntetid. Acceptabel 

väntetid är berättigad när patienten samtycker till att vänta. Icke-acceptabel väntan är en 

interaktiv process mellan de anställda och patienten, där de anställda ser att patienten 

behöver få hjälp, men resurserna inte räcker till. Detta kan vara tecken på att patienten blir 

sämre under väntetiden eller blir mer orolig. Då icke-acceptabel väntetid uppstår känner 

sig de anställda frustrerade och skäms. Detta kan senare leda till uppgivenhet hos de 

anställda (Burstrom, Starrin, Engstrom & Thulesius, 2013). 

En intervjustudie av Landau, Bendalak, Amitay och Marcus (2018) från Israel med nära 

700 intervjuer av patienter och anhöriga, beskriver vilka faktorer som upplevdes 

frustrerande under väntetiden på akutmottagningar. De tre faktorer som patienterna och 

dess anhöriga värderade som mest frustrerande handlade om de anställdas attityd och 

bemötande gentemot patienter och anhöriga. Först på fjärdeplats rangordnades väntetiden 

som en av frustationerna (Landau, Bendalak, Amitay & Marcus, 2018). 

Arbetet på akutmottagningar 

Enligt Farrokhnia och Goransson (2011) arbetar 97 procent av Sveriges akutmottagningar 

med någon form av triage. Triage är ett prioriteringsinstrument som används av 

vårdpersonalen för att systematiskt indela patienterna i medicinsk angelägenhetsgrad.  

Triageringen utförs på patienten när den anländer till akutmottagningen för att sortera ut 

vilka patienter som är allvarligt sjuka och behöver vård först och vilka patienter som kan 

vänta längre (Farrokhnia & Goransson, 2011). Triageringen på svenska akutmottagningar 

utförs oftast av sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor men i somliga fall av 

team triage, där sjuksköterska eller undersköterska jobbar ihop med en läkare och utför 

triageringen (Oredsson et al., 2011). Andersson (2014) menar att tiden för vårdarbetet på 

akutmottagningar varierar i takt med patientflödet som är oförutsägbart och föränderligt. 

Högt inflöde leder till högt tempo i omvårdnadsarbetet vilket kan leda till att tiden för den 

enskilde patienten begränsas. Personalen på akutmottagningar möter ofta patienter vars 

tillstånd försämras under vårdtiden och detta måste beaktas och utvärderas flertalet gånger 

under ett arbetspass (Andersson, 2014). 

Enligt Andersson, Jakobsson, Furaker och Nilsson (2012) är medarbetare som jobbar på en 

akutmottagning snabba på att möta förändringar i arbetet under dagens gång, 

arbetsuppgifterna måste prioriteras om allt eftersom patientflödet tilltar eller avtar. 

Arbetsgruppen arbetar flexibelt och omorganiserar personal och material för att skapa ett 

gynnsamt arbetsflöde och har även en förmåga att öka tempot när situationen kräver det 

(Andersson, Jakobsson, Furaker & Nilsson, 2012). I en studie av Courtenay, Nancarrow 

och Dawson (2013) om teamarbete på akutmottagningar framkommer vikten av stabilitet i 

gruppen för att teamarbetet skall fungera. Det är viktigt att de som arbetar i teamen har 

inblick i varandras kompetenser och erfarenheter för att teamarbetet skall kunna fungera 

effektivt. Uppsägningar och nya kollegor med mindre erfarenhet kan leda till att 

teamarbetet på akutmottagningarna försämras (Courtenay, Nancarrow & Dawson, 2013).   
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Sjuksköterskans profession 

Enligt svensksjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskors vetenskapliga disciplin 

omvårdnad som innefattar både det patientnära arbetet samt det vetenskapliga 

kunskapsområdet. Omvårdnaden innefattar sex kärnkompetenser, evidensbaserad vård, 

personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 

säker vård och informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. 

Kärnkompetenserna utgår ifrån en humanistisk människosyn och kunskap om människans 

hälsa, utveckling och välbefinnande. Inom professionen finns det etiska regler och 

riktlinjer som anger hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienter och kollegor 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017).  

Specialistsjuksköterskor inriktning mot akutsjukvård 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att  

en legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

akutsjukvård, ska ha beredskap inför det plötsliga och oförutsägbara. En akutsjuksköterska 

skall kunna identifiera livshotande tillstånd baserat på symtom och tecken. 

Akutsjuksköterskan ska kunna bedöma vårdnivå och vårdbehov, samt kunna sortera och 

prioritera för att säkra en god vård för patienter och närstående (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Specialistsjuksköterskas kompetens med inriktning mot akutsjukvård delas även den in i 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser, här ställs det högre krav inom varje kärnkompetens. 

Inom personcentrerad vård; skall akutsjuksköterskan sträva efter att skydda patientens 

integritet och värdighet, utan att den medicinska säkerheten äventyras. Samverkan i team; 

med övriga professioner inom verksamheten och samarbete med andra enheter på 

sjukhuset är av stor vikt. Evidensbaserad vård; akutsjuksköterskan skall implementera 

evidensbaserad kunskap i verksamheten. Förbättringskunskap; akutsjuksköterskan ska 

kunna införa förbättringar i omvårdnadsarbetet inom sitt specialistområde samt ständigt 

utveckla och förbättra vården. Säker vård; akutsjuksköterskan skall säkra rutiner för att 

kunna ge så säker vård som möjligt. Informatik; akutsjuksköterskan skall engagerar sig i 

utvecklandet av digitala informations- och kommunikationssystem för att underlätta det 

dagliga omvårdnadsarbetet inom akutsjukvården (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor arbetar kontinuerligt med nätverksträffar angående 

akutsjuksköterskans arbetsuppgifter och karriärvägar, för att kunna nå en etablerad 

nationell standard, där landstingen ser likadant på rollen (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En studie från Australien av 

Hercelinskyj, Cruickshank, Brown och Phillips (2014) visade på vikten av att tydliggöra 

specialistsjuksköterskans roll på arbetsplatsen, förvirring kring rollen som 

specialistsjuksköterska påverkar hur länge specialistsjuksköterskan stannar på sin 

arbetsplats (Hercelinskyj, Cruickshank, Brown & Phillips, 2014). Även en Iransk studie av 

Ghanbari, Hasandoost, Lyili, Khomeiran och Momeni (2017) visar på att det inte finns 

några tydliga riktlinjer för vilka kompetenser och färdigheter som krävs av sjuksköterskor 

på akutmottagningarna och författarna efterlyser ett instrument med validitet för att kunna 

mäta detta (Ghanbari, Hasandoost, Lyili, Khomeiran & Momeni, 2017). 

Kompetensutveckling 

Stockholms läns landsting (2017) konstatrerar att för att kunna utvecklas i sitt arbete som 

sjuksköterska krävs kontinuerligt inhämtande av både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad 

kunskap.  
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Den dagliga verksamheten bör därför sträva efter att få in båda dessa delar i arbetet så att 

möjlighet ges till utveckling  Stockholms läns lansting har därför år 2017 upprättat en 

kompetensstege för sjuksköterskor. Syftet med en gemensam kompetensstege för alla 

sjuksköterskor är att tydligt visa karriärvägar samt vilka förutsättningar för 

kompetensutveckling som finns för sjuksköterskor. Kompetensstegen består av sju steg där 

nyutexaminerade sjuksköterskor börjar i steg ett. För att komma upp i steg sju krävs lång 

klinisk erfarent samt doktorsexamen. Kraven för de olika stegen baseras på 

sjuksköterskans sexkärnkompetenser som nämns ovan (Stockholms läns landsting, 2017). 

Enligt Johnson, Hong, Groth och Parker (2011) är kompetensutvecklingen för 

sjuksköterskor  viktig då det ger en upplevelse av framsteg i sin yrkesroll. 

Sjuksköterskornas attityd till arbetet blir mer positiv och detta leder till ett större 

engagemang i verksamheten (Johnson et al., 2011). Huggins (2004) menar att kontinuerlig 

utbildning är nödvändig för att kunna genomföra evidensbaserad vård. Uppdaterandet av 

kunskap och möjligheten till utveckling av arbetssätt är väsentlig för att vården skall kunna 

utvecklas och bli bättre (Huggins, 2004). En kvalitativ studie från USA visade att 

kompetensutveckling ökade tillfredsställelsen i yrket för den enskilda sjuksköterskan och 

ökade på så vis känslan av välbefinnande på arbetet (Rambur, McIntosh, Palumbo & 

Reinier, 2005).  

Nurse practitioners 

I USA har Nurse Practitioners (NP) varit en erkänd yrkeskategori sedan 1960-talet 

(Carryer, Gardner, Dunn & Gardner, 2007).  Begreppet har spridits och det finns nu 

yrkesverksamma NP i Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Australien, Irland och Nya 

Zeeland. Rollen ser olika ut i de olika länderna, men huvudtemat är att det är 

vidareutbildade sjuksköterskor som får handlägga och behandla patienter (Maier, Barnes, 

Aiken & Busse, 2016).  

En studie av Cole och Ramirez (2000) utförd i USA undersöker vilka arbetsområden och 

procedurer som NP utför på de olika akutmottagningarna i olika delar av USA. Den visade 

att NP utför en stor variation av moment och procedurer på de olika akutmottagningar och 

att det skiljde sig markant vad som utfördes på de olika sjukhusen. De flesta NP utförde 

arbetsuppgifter som att ta elektrokardiografi (EKG), sy mindre sårskador, ge 

lokalbedövning, arteriella blodprover. Arbetsuppgifter som 50 % av NP utförde var 

undersökning av sexuellt utnyttjade patienter, sätta en ventrikel sond samt injicera 

läkemedel i leder. Somliga NP utförde arbetsuppgifter som att sätta subrapubis kateter och 

central ven kateter (CVK). Vad som framkommer i studien är att variationerna är enormt 

stora mellan de olika delstaterna samt sjukhusen. En lite mer strukturerad nationell 

arbetsbeskrivning efterfrågas i diskussionen av studien, så att arbetet för NP på 

akutmottagningar inte skiljer sig så markant (Cole & Ramirez, 2000). 

I en amerikansk studie av McGee och Kaplan (2007) intervjuades klinikchefer från olika 

akutmottagningar för att ta reda på deras inställning till att anställa NP på 

akutmottagningarna. Intervjupersonerna valdes från sjukhus som hade anställda NP samt 

från sjukhus som inte hade det. Resultatet som framkom ur studien var att de klinikchefer 

som hade anställda NP var nöjda med deras arbete. De klinikchefer som inte hade några 

anställda NP förklarade att det var för att akutläkarna på kliniken inte ville samarbeta med 

NP, klinikcheferna var dock positiva till att testa NP i deras verksamhet (McGee & Kaplan, 

2007). I en studie av Sakre et al (2003) gjord i England, jämfördes läkares arbete med NP 

arbete på de patienter med lägst prioritet. Sjukhuset gjorde i samband med studien en  

omorganisation på akutmottagningen från att läkare tog hand om patienterna till en att NP 

tog hand om de lättast sjuka.  
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Innan omorganisationen plockades en av patientgrupperna till studien ut, den grupp som 

blivit behandlad av läkare och efter införandet av NP togs den andra gruppen till studien ut. 

Man ville jämföra klinisk- samt kostnads-effektivitet. Resultatet från studien visar att 

patienterna i NP-gruppen fick en säker vård och att färre misstag orsakades, samma grupp 

hade också kortare väntetider. Kostnaderna ökade dock efter att NP ersatt läkarna på 

kliniken för det lättast sjuka på grund av att fler patienter behövde remitteras till andra 

kliniker (Sakr et al., 2003). 

 

Behandlingssjuksköterskor 

Två akutmottagningar i Sverige har sedan några år tillbaka infört att sjuksköterskor med 

speciell kompetens och utbildning självständigt får bedöma och behandla patienter. De 

kallas för behandlingssjuksköterskor. För att få arbeta som behandlingssjuksköterska på de 

aktuella akutmottagningarna krävs det att sjuksköterskan är legitimerad och har minst 3 års 

erfarenhet av akutmottagningsarbete samt gått en kurs framtagen för 

behandlingssjuksköterskor. Kursen är både teoretisk och praktisk lär ut 

undersökningsteknik, handläggandet av röntgenremiss, sutureringsteknik samt 

dokumentation. Det finns tydliga arbetsbeskrivningar för vilka patientgrupper som denna 

yrkeskategori kan handlägga. Det kan till exempel vara patienter som söker med skada på 

hand, underarm, fot eller underben utan tydlig felställning. Behandlingssjuksköterskan 

bedömer och behandlar både mjukdelsskador och misstänkta frakturer, mindre brännskador 

samt sårskador som behöver sutureras på extremiteter. Patienter som behandlas av 

behandlingssjuksköterskor blir först triagerade och sedan satta i kö till 

sjuksköterskemottagningen där behandlingssjuksköterskan har hand om sin egen kö 

(Magnusson, 2013; Malm, 2017).  

Syftet med att starta upp sjuksköterskemottagningar var att öka patientsäkerheten, få 

kortare väntetider till läkare för alla patienter och därmed ett snabbare och säkrare 

omhändertagande för de mest sjuka och de patienter med låg prioritet. Vidare är 

sjuksköterskemottagningen en möjlighet för sjuksköterskor på akutmottagningen att öka 

sin kompetens, finna karriärvägar och skapa säker och kompetent personal (Magnusson, 

2013; Malm, 2017). 

En kvalitativ studie av Elebring (2015) som utfördes vid en av de akutmottagningar som 

arbetar med behandlingssjuksköterskor undersöktes patienternas upplevelser av att 

behandlas av denna arbetsgrupp. Resultatet i den studien visar på att patienterna upplevde 

att de fick en snabb bedömning och behandling, samt en upplevelse av förtroende till 

behandlingssjuksköterskorna (Elebring, 2015). 

Omvårdnad 

Enligt svensksjuksköterskeförening (2016) är omvårdnad den specifika kompetens som 

alla legitimerade sjuksköterskor ska besitta. Både det patientnära arbetet samt den 

vetenskapliga forskningen ingår i omvårdnadsbegreppet. Omvårdnadens mål är att främja 

välbefinnande och hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Målsättningen är att 

balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att patient känner trygghet och 

upplever respekt. Patienten som är i behov av omvårdnad behöver stöd, guidning och aktiv 

hjälp, detta skall utföras utifrån ett gott bemötande (Svensksjuksköterskeförening, 2016). 
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Omvårdnadssituationer på akutmottagningen 

Omvårdnadssituationer på en akutmottagning påverkas av hur organisationen kring 

patienten är uppbyggd, om patienten är i centrum och om delaktighet i vården 

uppmärksammas. Genom att strukturera tillsynen av patienterna ökar förutsättningen för 

ett individualiserat patientmöte (Meade, Kennedy & Kaplan, 2010). Medarbetare på 

akutmottagningar försöker snabbt åstadkomma förtroendeingivande patientmöten genom 

att låta patienten och dess närstående vara i focus, svårigheten i ett förmedla empati och 

inge förtroende ligger i tidsbegränsningen (Andersson et al., 2012). 

I en Amerikansk studie av Pytel, Fielden, Meyer och Albert påvisades betydelsen av 

medarbetarens kommunikativa kompetens för att kunna möta patientens behov. 

Kommunikation är medarbetarens redskap för att förmedla engagemang och medkänsla 

(Pytel, Fielden, Meyer & Albert, 2009). För att klara av patientmötet på akutmottagningen 

krävs mer än teoretisk kunskap. Medarbetaren behöver givetvis praktiska färdigheter för att 

kunna utföra specifika procedurer på ett professionellt och förtroendeingivande sätt (Farion 

& Morrison, 2001).  

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är uppsatsens teoretiska utgångspunkt och en av akutsjuksköterskans 

sex kärnkompetenser, fokus med den personcentrerade vården ligger på att skydda 

patientens integritet och värdighet (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt Constand et al. (2014) kan personcentrerad vård 

beskrivas som omvårdnad som motsvarar patientens värderingar, önskemål och behov. 

Detta uppnås endast genom att involvera patienten i vårdsituationen och besluten som 

fattas. En personcentrerad vård där målsättningen definieras i samverkan mellan patienten 

och sjukvården förbättrar patientnöjdheten (Constand et al., 2014). McCance, McCormack 

och Dewing (2011) menar att styrkan med personcenterad vård är den dialog som skapas 

mellan sjuksköterskan och patienten. För att etablera en dialog krävs engagemang och 

omvårdnadskunskap som främjar patientens delaktighet i vården (McCance, McCormack 

& Dewing, 2011). Enligt Andersson et al. (2012) förmodas svårigheter med den 

personcentrerade vården på akutmottagningar vara att vårdarbetet ofta sker efter ett 

standardiserat arbetssätt, vilket kan påverka omvårdnaden av patienten negativt. 

Standardiseringen av symtom och behandling påverkar medarbetarens beslut och 

rekommendationer snarare än patientens individuella omvårdnadsbehov (Andersson et al., 

2012).  

Omvårdnadsmodell 

För att belysa relationen mellan sjuksköterska och patient används Joyce Travelbee´s 

omvårdnadsmodell om mellanmänskliga relationer. Travelbee  (1999) menar att kärnan i 

omvårdnaden är att förstå hur interaktionen och relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan kan påverka patientens tillstånd. Vidare menar Travelbee att omvårdnad är 

en kontinuerlig mellanmänsklig process och målet med omvårdnaden är att inge hopp, 

minska lidande och finna mening i upplevelser. Genom att inge hopp och hjälpa till att 

finna mening kan sjuksköterskan lindra patientens lidande. Lidande, smärta och sjukdom 

är en ofrånkomlig del av att vara människa och patient, något som alla individer upplever 

större eller mindre utsträckning (Travelbee, 1999). 
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Travelbee betraktar kommunikationen mellan patient och sjuksköterska som det viktigaste 

och bästa redskapet för sjuksköterskan för att kunna lära känna patienten. Hon anser att 

alla individer är unika och upplever situationer på olika sätt. För att kunna möta alla unika 

patienter och se de olika individerna bör sjuksköterskan nyttja sin kommunikativa förmåga. 

En god kommunikativ skicklighet möjliggör en god relation till patienten och 

personcentrerad omvårdnad kan då infinna sig (Travelbee, 1999). 

Problemformulering 

Akutmottagningarna i Sverige har ett gemensamt problem med långa vistelsetider för 

patienterna. Detta leder till att akutsjukvården genomgår ett omfattande och kontinuerligt 

förbättringsarbete. Sjuksköterskor har en viktig roll arbetet på akutmottagningar runt om i 

Sverige. Dels utför de basalt omvårdnadsarbete men också prioritering av 

omvårdnadsåtgärder utifrån patientens situation, genom att tillämpa medicinska och 

omvårdnadsdiagnostiska kunskaper. Patientens särskilda behov måste tillgodoses vid alla 

specifika patientmöten för att personcentrerad vård skall kunna säkras. Utveckling av 

sjuksköterskans roll på akutmottagningar har blivit en viktig aspekt för att höja nivån på 

omvårdnaden.  

För att stärka sjuksköterskors profession och välbefinnande är det viktigt att det finns 

möjlighet till utveckling i yrkesrollen. Två akutmottagningar i Sverige har sedan några år 

tillbaka låtit erfarna sjuksköterskor vidareutbilda sig och sedan behandla patienter 

självständigt på akutmottagningen. Dessa sjuksköterskor kallas behandlingssjuksköterskor 

och påminner om Nurse Practioners. För att utvärdera om omvårdnaden av patienter stärks 

av att vidareutbilda sjuksköterskor till behandlingssjuksköterskor är det värdefullt att ta 

reda på behandlingssjuksköterskornas egna upplevelser av arbetet. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka behandlingssjuksköterskors upplevelser av att självständigt 

behandla patienter på en akutmottagning.  

METOD 

Ansats 

För att kunna besvara syfte användes en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod är lämplig för 

att få förståelse för individuella upplevelser, känslor och kunskaper (Polit & Beck, 2017). 

Studier som drar slutsatser från upplevda erfarenheter har ett induktivt förhållningssätt. 

Upplevelse används för att uttrycka en svårbeskrivbar eller ej analyserad helhetskänsla. En 

upplevelse har en tydlig början och slut (Nationalencyklopenin, nn). En upplevelse kan 

också beskrivas som något som påverkat en individ. I sitt sätt att tänka, känna och vara. Att 

få vara med om en upplevelse skapar erfarenhet (Egidius, 2008). Datan vid kvalitativa 

studier samlas med fördel in med hjälp av intervjuer eller berättelser, där det är det skrivna 

eller sagda ordet som sedan blir föremål för analys (Henricson, 2017). Kvalitativa 

forskningsstudier uppkommer ur ett arbetssätt som kan liknas vid en cirkel, där forskaren 

under studiens gång tar beslut om hur arbetet skall fortsätta. Studier som görs med en 

kvalitativ ansats är generellt mycket flexibla (Polit & Beck, 2017). 
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Design 

Studien utgår från en beskrivande kvalitativ design, där metoden för datainsamlingen var 

semi-strukturerade intervjuer (Henricson, 2017). Analysen fokuserar på beskrivandet av 

upplevelser som informanterna upplevt och genomfördes med en innehållsanalys där stor 

vikt lades på att undvika förutfattade meningar och vara öppen för informanternas 

tolkningar (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

Då det endast är två akutmottagningar i Sverige som bedriver arbete med 

behandlingssjuksköterskor skedde rekryteringen av informanter på dessa akutmottagningar 

(Magnusson, 2013; Malm, 2017). Berörda verksamhetschefer för de aktuella 

akutmottagningarna informerades och tillfrågades om godkännande för genomförande av 

studien via ett brev (Bilaga 1). Syftet med brevet var att kort introducera denne i ämnet och 

beskriva genomförandet. Godkännande om genomförandet av studien konstaterades genom 

en underskrift på ett samtyckesformulär. 

Rekrytering av informanter 

Kontakt etablerades mellan författaren och de sjuksköterskor som är projektansvariga för 

behandlingssjuksköterskorna på respektive akutmottagning. De bistod med adresser till de 

aktuella behandlingssjuksköterskorna. Inklutionskriterierna för att deltaga i studien var 

legitimerad sjuksköterska som arbetat minst ett halvår som behandlingssjuksköterska. Brev 

med forskningspersonsinformation (Bilaga 2) skickades till de aktuella sjuksköterskorna. 

För att få variation i informanternas utsagor varierade informanterna i ålder, kön och 

yrkeserfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Förfrågan skickades till 14 stycken 

behandlingssjuksköterskor som uppfyllde studiens inklutionskriterier, åtta 

behandlingssjuksköterskor tackade ja. 

Datainsamling 

Frågeguide 

En frågeguide (Bilaga 3) utformades med en inledande öppen fråga och tre strukturerade 

frågor. Detta gav en semistrukturerad intervju, där intervjuaren kan anpassa sig under 

intervjun i förhållande till vad som kommer upp i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Frågeguiden var till för att ge struktur till intervjuerna samt ett stöd till författaren för att 

hålla intervjun inom ramen för det utsatta syftet. Intervjufrågorna ställdes på liknande sätt 

vid alla intervjutillfällen. För att få ut mer information från intervjuerna användes 

följdfrågor som ”kan du utveckla det?” och ”vad kände du då?” då intervjuaren kände att 

det fanns mer information att inhämta från informanten. 

Pilotintervju 

En pilotintervju hölls för att kontrollera frågornas kvalitet och hur väl svaren speglade 

syftet. Under pilotintervjun testades även två olika inspelningsutrustningar, en 

mobiltelefon Sony Xperia XZ1 compakt och en Zoom H2n handy recorder, för att efter 

intervjun kunna utvärdera vilken som skulle fungera bäst inför de resterande intervjuerna. 

Enligt Henricson (2017) är pilotintervjun betydelsefull för intervjuaren som behöver prova 

på frågorna och komma in i situationen av att vara intervjuare, vidare kontrolleras även 

tiden under pilotstudien för att avgöra om planerad tid för intervjun var hållbar (Henricson, 

2017). Då pilotstudien inte föranledde några ändringar i frågeguiden samt föll ut med ett 

innehållsrikt material som besvarade syftet inkluderades den i datainsamlingen.  
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Intervjuer 

Primärt användes semistrukturerade individuella intervjuer. Totalt genomfördes åtta 

intervjuer under december 2017 och januari 2018. Intervjuerna spelas in på utvalt 

inspelningsinstrument, en Zoom H2n handy recorder, och pågick mellan 13 och 28 

minuter. Samtliga intervjuer hölls i ett lugnt och avskilt rum på informanternas arbetsplats. 

Det är enligt Kvale och Brinkman (2014) viktigt med en avskild och ostörd miljö för att 

informanten skall känna sig trygg och avslappnad. Att få hålla intervjun ostört är en viktig 

aspekt då informanten ofta kommer av sig vid distraktion och då kan viktig information gå 

förlorad (Kvale & Brinkmann, 2014). Sex av informanterna genomförde intervjuerna under 

arbetstid medan två sjuksköterskor kom till arbetsplatsen innan kvällsarbete för att deltaga 

i studien. Intervjuerna inleddes med en presentation av studien samt författaren och några 

allmänna frågor till informanten, detta för att skapa en avslappnad stämning. I inledningen 

presenterades även upplägget av intervjun samt den tidsram som förväntades av intervjun. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) skall intervjun ha som mål att få informanterna att 

delge all den information som de har av upplevelsen. Det är viktigt att intervjun därför blir 

behaglig för både informant och intervjuare så att samtalet känns naturligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Dataanalys 

Transkribering 

Samtliga inspelningar från intervjuerna transkriberades, ord för ord och resulterade i 19 A4 

sidor. Intervjuerna lyssnades sedan igenom flertalet gånger, samtidigt som den nedskrivna 

texten genomlästes. Justeringar i den transkriberade texten gjordes där fel uppdagades samt 

där ord uteblivit. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det viktigt att texten genomläses 

och inspelningarna lyssnas av flera gånger för att minska risken för att viktig information 

faller bort (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga transkriberingar utfördes av författaren. 

Analys 

Texterna från transkriberingen analyserades med kvalitativ innehållsanalys med den teknik 

som Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Analysmodellen är framtagen för 

forskning inom omvårdnad varför den passade bra till detta arbete. Modellen går ut på att 

analysera den transkriberade texten från intervjuerna och sätta kategorier, som ger en 

beskrivning av det studerade ämnet. För att gå från intervjutexterna till kategorier 

granskades texterna noggrant, steg för steg. Första steget var att ta ut meningar som 

svarade mot studiens syfte ur intervjutexterna och bilda så kallade meningsenheter. 

Texterna lästes flertalet gånger för att inga textbitar som svarade till syftet skulle falla bort. 

Meningsenheterna kondenseras sedan för att korta ner texten men ändå bevara kärnan i 

innehållet, detta steg gjordes för att göra materialet mer lätthanterligt och överskådligt 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Vidare kodades de kondenserade meningsenheterna för att sammanfattat beskriva dess 

innehåll, koden sattes textnära i relation till en kondenserande meningsenigheten, koderna 

blev på så vis manifesta (Graneheim & Lundman, 2004). Koden är en etikett som sätts på 

meningsenheten för att beskriva innehållet i texten inför kommande analys, koderna skapas 

utifrån meningsenhetens kontext (Polit & Beck, 2017). Liknande koder grupperades sedan 

ihop och bildade underkategorier, underkategorierna grupperades senare ihop till 

kategorier. Här arbetade författaren latent med datan då kategorierna som svarar på ”vad” 
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inte är textnära utan en analys av intervjuerna i helhet. För att tydliggöra analysen gjordes 

analysmatriser i tabellform för varje intervju. 

Det sista steget i analysförfarandet var att skapa ett tema, temat som svarar på ”hur” 

framkom ur analysen när kategorierna var satta och skapades från den latenta 

informationen från intervjuerna. Temat är den underliggande informationen som 

informanten berättar, den röda tråden genom intervjuerna. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) kan temat visa på något mer än kategorierna och på så vis knyta samman 

kategorierna och resultaten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 1. Exempel på analysförfarande från flera intervjuer 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Du känner mer för 

patienten som är din 

egen och du är mer 

engagerad. 

(Sjuksköterska D) 

Känner mer för 

patienten, mer 

engagerad. 

Engagerad Personlig 

utveckling 

 

Utveckling 

Det är kul för att man 

blir stärkt i sin roll. 

(Sjuksköterska A) 

Blir stärkt i rollen Sjuksköterske-

rollen 

Professionell 

utveckling 

 

Så jag har inte träffat 

någon patient som är 

missnöjd. 

(Sjuksköterska E) 

Ingen patient som 

är missnöjd 

Patientnöjdhet Gynnar patienten 
 

Patientfokus 

Jag får ju göra det som 

jag tycker är det 

roligaste av allt. Mina 

möten med patienterna, 

hitta och åtgärda. 

(Sjuksköterska G) 

Jag gör det jag 

tycker är roligast. 

Mina möten med 

patienterna, hitta 

och åtgärda. 

Fina 

patientmöten 

Positiva 

patientmöten 

 

Dina patienter som 

väntar på dig. Och det 

tycker jag personligen 

är jobbigt, den stressen. 

(Sjuksköterska A) 

Patienter väntar 

bara på dig, den 

stressen är 

jobbig. 

Stress och oro Negativa 

upplevelser 

 

Ny Yrkesroll 

Vi har ju någon form 

av skyddsnät där vi kan 

säga att har du 

fortfarande ont så 

många veckor får du 

söka vård igen. 

(Sjuksköterska F) 

Skyddsnät att 

meddela att 

patienten kan 

söka igen 

Skyddsnät Stöd 
 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman (2004) menar att för att kunna avgöra en kvalitativ studies 

trovärdighet och tillförlitlighet används begreppen pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet. Pålitligheten i en studie avgörs i och med hur stor tillit studiens data ändras 

under studiens gång.  
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Om insamlingen av data sker under en för lång tid finns en risk för inkonsekvens i 

datainsamlingen. Trovärdigheten  handlar om hur stort tillit insamlad data har med studiens 

syfte att göra. Trovärdigheten i en studie ökar om informanterna har olika upplevelser, då 

det ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan från olika synvinklar. Vid innehållsanalys 

av text ökar trovärdigheten om meningsenigheterna som plockas ut ur texten är lämpliga, 

det vill säga svarar till studiens syfte. Till sist avgörs studiens överförbarhet, här bedöms 

om studiens resultat kan överföras till andragrupper eller omgivningar. För att öka 

tillförlitligheten i studien är det betydelsefullt att författaren är väl medveten om sina egna 

förutfattade meningar och erfarenheter inom forskningsområdet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Förförståelse 

Genom att tydliggöra förförståelsen vid kvalitativ forskning minskar risken att materialet 

och analysprocessen påverkas av författarens förförståelse. Förförståelsen kan vara en 

tillgång till studien då den ger en djupare insikt i ämnet. Men det är viktigt att forskaren 

med förförståelse är medveten om den, för att inte påverka under intervjuerna (Henricson, 

2017). Under arbetet hade författaren alltid en medvetenhet om sin egen påverkan, dels 

under intervjun och även senare under analysen. Detta gjordes genom att skriva ner de 

egna förförståelserna angående behandlingssjuksköterskor och deras arbete på 
akutmottagningen. Eftersom författaren själv arbetar på en akutmottagning och har flera 

års erfarenhet av arbetet där behövdes en egen reflektion till hur författaren själv ställde sig 

till en sådan roll som behandlingssjuksköterskors vara eller inte vara på en akutmottagning.  

Forskningsetiska övervägande 

Enligt vetenskapsrådet (2017) skall all forskning upprätthålla god forskningsetik, det är en 

viktig del för den slutgiltiga forskningens kvalitet. Forskningsetiska överväganden bör 

alltid finnas med vid forskning då det är viktigt att hitta en balans mellan olika intressen 

som kunskapsintresset, att finna ny kunskap och integritetsintresset att ingen peson skall ta 

skada av forskningen. För att ingen individ som ingår i forskning skall ta skada eller känna 

sig kränkt finns individskyddskravet, detta indelas i fyra huvudetiska grundkrav som skall 

uppfyllas. De är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, och 

nyttjandekravet. Informationskravet; handlar om att det måste vara tydligt för 

informanterna i en intervjustudie vad det är för studie som den ämnas vara med i. 

Informanterna i denna studie fick en sammanfattning av studien med bakgrund, syftet och 

förklaring till studien i forskningspersonsinformationsbrevet (Bilaga 2). Inför intervjuerna, 

innan inspelning,  gavs även en kortare muntlig information där informanterna gavs 

tillfälle att ställa frågor om studien. Konfidentialitetskravet; ger informanterna rätt till 

konfidentialitet i största möjliga mån. Personuppgifter skall avidentifieras från studien. 

Informanterna i denna studie tilldelades en kod under intervjun och det är endast 

författaren som vet vilken kod de olika informanterna fick. All inspelad data från 

intervjuerna har raderats efter att transkriberingen var gjord. All intervjutext har förvarats i 

en låst dator under studiens gång fram till publicering. Samtycketkravet; alla 

informanterna som deltagit i studien har signerat ett informerat samtycke efter att de fått 

både muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. De fick även information 

om att de när som helst under studiens gång kan dra sig ur, då det är ett frivilligt 

deltagande. Nyttjandekravet; säkerställer att informationen som samlas in från 

informanterna enbart används till det menade ändamålet. Efter studien är avklarad kommer 

inspelningarna raderas och dokumenten att förstöras (Vetenskapsrådet, 2017).  
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RESULTAT 

Resultatet av innehållsanalysen gav ett tema som var: Genom att arbeta i en ny roll upplevs 

en positiv utveckling för sjuksköterskorna samt fördelar för patienten. Temat uppkom ur 

den latenta analysen av intervjuerna och tolkades fram efter att kategorier och 

underkategorier i analysarbetet var satta. Temat framkom ur de underliggande meningen 

från de olika intervjuerna och sammanfattar samtidigt de tre kategorierna.  

Tre kategorier och nio underkategorier utkristalliserade sig ur innehållsanalysen. De 

presenteras i tabell 2. 

Tabell 2.  Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 

Ny yrkesroll • Positiva och givande erfarenheter 

• Negativa erfarenheter 

• Stöd i arbetet 

Patientfokus • Positiva patientmöten 

• Gynnar patienten 

Utveckling • Professionell utveckling 

• Personlig utveckling 

Resultaten presenteras i löpande text, efter de kategorier som framkommit, med citat från 

intervjuerna. Sjuksköterskorna presenteras med den kod som de fick vid intervjutillfället 

för att på så sett bevara deras konfidentialitet. 

Ny yrkesroll 

Att arbeta som behandlingssjuksköterska beskrev informanterna som att de arbetade i en 

ny yrkesroll. Då de arbetar på ett mer självständigt sätt men även får en annan helhetssyn 

av patienten och dess skada. Att arbeta i en ny arbetsroll hade givit informanterna både 

positiva och negativ erfarenheter och beskriver även hur viktigt det har varit med ett bra 

stöd i den nya rollen.  

Positiva erfarenheter 

Informanterna beskrev arbetsuppgifterna som givande, dels för att de kände att det var 

utmanande och roligt att arbeta mer självständigt men de beskrev även en vinst med att 

växla arbetsuppgifter. Att ena dagen arbeta i sjuksköterskemottagningen som 

behandlingssjuksköterska och den andra dagen arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för 

en sjuksköterska på akutmottagningen.  

” Min upplevelse är också att det är skönt att växla mellan från att jobba i team 

och sen ha sin egna mottagning. Du behöver inte alltid härja.” (Sjuksköterska A) 
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De beskrev även att den nya yrkesrollen givit en god gruppsammanhållning 

behandlingssjuksköterskorna i mellan, där de som arbetar som behandlingssjuksköterskor 

stöttar varandra och har utvecklats gemensamt som grupp.  

” Vi har generellt sett en god stämning på hela akuten men vi som är vi vår grupp 

har en väldigt trevlig stämning i mellan oss. Ju mindre folk det blir i en grupp, ju 

mer intimt blir det ju… och vi kan ju lyfta fall inför varandra, och ta hjälp av 

varandra.” (Sjuksköterska C) 

Det framkom att informanter även att de fått en annan syn på läkarnas arbete på 

akutmottagningen sedan de började att arbeta i den nya yrkesrollen som 

behandlingssjuksköterska. Att det krävs mer dokumentation och information för att kunna 

slutföra en patient. Hur mycket som läkarna faktiskt måste utreda med patienten innan de 

skriver hem dem från akutmottagningen, med alla differentialdiagnoser samt all 

information som patienterna behöver att få med sig hem. 

” Jag har fått en annan inblick i läkarens arbetsuppgifter, det är så mycket runt 

omkring. Dom dikterar ju i o försäg och vi skriver men det är mycket med det 

jobbet också som jag har fått förståelse för. Att det inte bara är att skriva ont i 

handleden liksom utan det är mycket på mer på detaljnivå.” (Sjuksköterska B) 

Trygghetskänslan beskriver även informanterna i form av den kontroll över arbetet som de 

upplever. Att själva styra över tiden och kunna lägga upp arbetet i sin egen takt gav en 

känsla av att ha en annan kontroll, och detta ingav trygghet.  

”Att ha hand om flödet själv och ha kontrollen, det är skönt, jag är en 

kontrollmänniska. Och därför passar sjuksköterskemottagningen mig bra.” 

(Sjuksköterska G) 

Negativa erfarenheter 

Att få möjligheten att arbeta i en helt ny yrkesroll har även givit informanterna negativa 

erfarenheter. När projektet sjuksköterskemottagnings startade mötte gruppen ett initialt 

motstånd främst från läkargruppen. 

”Men jag tyckte att det var lite nervöst, och vi hade ju, från början så hade vi ju 

inte alla läkarna med oss. Det var ju så att vi hade ett motstånd i läkargruppen 

från början och det märktes ganska tydligt… jag tror nog att det var mera så att de 

tyckte att nu har ni tagit på er en roll, och då får ni faktiskt fixa det utan våran 

hjälp” (Sjuksköterska E) 

Den nya yrkesrollen innefattade även att behandlingssjuksköterskorna skulle ta egna beslut 

på ett nytt sätt än de var vana vid och informanter beskriver en stress och oro över det. Att 

de känner stress för att de vet att ansvaret ligger på dem och rädda att göra fel.  

”Samtidigt så blir man lite räddare för man vet att det är mitt ansvar här och nu 

skickar jag hem någon… Och man blir lite mer noggrann, eftersom du själv står 

för det och man är lite mer rädd och göra fel. Det är mitt medicinska ansvar och vi 

vill ju inte att någon av oss gör fel.” (Sjuksköterska A) 

Stöd i arbetet 

Informanter beskrev hur viktigt och skönt det är att det finns en tydlig arbetsbeskrivning 

för den nya yrkesrollen. I arbetsbeskrivningen är det tydligt vilka patientgrupper som är 

lämpade att behandlas av behandlingssjuksköterska.  
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Detta underlättar även då någon patient som inte är lämpad att hamna på 

sjuksköterskemottagningen ändå hamnar där, då det är lätt att hänvisa till 

arbetsbeskrivningen och patienten kan då hamna på rätt del av akutmottagningen istället. 

”Ibland får man ju patienter som ligger utanför vårat PM, och då är det inga 

problem att bli av med de patienterna. Det är bara att säga att det här ingår inte…. 

vi har våra PM och våra styrdokument, det blir väldigt tydligt.” (Sjuksköterska D) 

Det framkommer i intervjuerna att informanterna upplever att de har bra skyddsnät som 

underlättar deras arbete. Exempel på skyddsnät som framkommer är att de alltid kan fråga 

ledningsläkaren samt att de alltid kan hänvisa patienten att söka igen om de skulle bli 

sämre. 

”  Sen kanske man går och frågar ledningsläkaren om vad tror du om det här. Å 

kan jag ha missat något... Så är det bra att få lite stöttning. Vi kan ju också få 

stöttning av varandra, vi är ju flera behandlingssjuksköterskor som jobbar och det 

är ju ofta någon annan i tjänst” (Sjuksköterska B) 

Patientfokus 

Gemensamt i intervjuer kom informanternas fokus på patienterna upp. 

Behandlingssjuksköterskorna upplevde att det blev speciella och annorlunda möten med 

patienterna när de arbetade i sjuksköterskemottagningen. De upplevde att arbetssättet 

gynnade patienterna i den patientgrupp som de behandlar samt att de fick positiva möten 

med patienten. 

Gynnar patienten 

Informanter upplevde att patienterna blev gynnade av sjuksköterskemottagningen genom 

att de fick en snabbare handläggningstid än vad de skulle fått om de skulle ha blivit 

omhändertagna på sedvanligt vis på akutmottagningen. De upplever även att tidsvinsten för 

patienten det är en viktig faktor till varför patienterna är nöjda. 

” Jag tycker att de flesta patientmötena blir bra, just för att patienterna får ju 

komma till oss ganska snabbt och blir bedömda snabbt och dom får ett besked att 

vi ska röntga dig och den röntgen skriver jag just då så det går ju också snabbt.” 
(Sjuksköterska D) 

En annan orsak till att informanterna upplevde att patienterna blev gynnade var att de får 

en noggrannare undersökning eftersom behandlingssjuksköterskorna fått en specifik 

utbildning för att kunna behandla de specifika skadorna. Det framkom även i intervjuerna 

att de nu dokumenterar i patientjournalen på ett noggrannare, mer ingående vis. 

” Nu gör vi ju alla dom här testerna som vi lärt oss nu, för alla nerver och alla 

senor, och alltså så noggrann har jag aldrig varit innan. Så man blir ju mer 

noggrann i sin bedömning förstås.” (Sjuksköterska F) 

Positiva patientmöten 

Informanter upplevde att patientmötena på sjuksköterskemottagningen blir speciella, de 

beskrev fina möten där både patienter och anhöriga känt tacksamhet går att utläsa ur 

intervjuerna. I intervjuerna framkommer även att behandlingssjuksköterskorna upplever att 

en av anledningarna till att mötena blir så fina är på grund av att patienten bara behöver 

träffa en sjuksköterska på hela besöket och att detta gör patientmötet mer personcentrerat. 

Några behandlingssjuksköterskor upplever även att de har mer tid för varje specifik patient 

och att det är den extratiden som gör patientmötet bättre.  
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” Men mötet blir på ett sätt annorlunda  därför att det här är ju mina patienter, så 

att då kanske man försöker, eller ja, kanske omedvetet att man månar mer om dem, 

man vill ju att de ska vara nöjda.” (Sjuksköterska E) 

En annan upplevelse som behandlingssjuksköterskorna har är att patienterna känner sig 

trygga. Trygghetskänslan tror de uppstår dels på grund av att det är så tydligt vem som 

kommer att ha hand om dem hela besöket, men även lokalmässigt, att alla de patienter som 

behandlingssjuksköterskan har ansvar för sitter i samma väntrum och det väntrummet är i 

nära anslutning till undersökningsrummet.  

” Dom sitter i väntrummet precis utanför mig så man ser dom lite mer när jag går 

in och ut… man får det lite mera intimt då för man ser dom mer och man pratar 

med dom och det är tydligt för dom vem som har hand om dom och vem som dom 

ska fråga om det skulle vara något och så. Och har dom en fråga så vet dom att jag 

kommer ju snart ut från rummet så.” (Sjuksköterska D) 

Utveckling 

I intervjuerna uttryckte informanterna upplevelse av att de utvecklats. Dels upplevde de att 

de utvecklats inom sin profession genom att ta steget till att bli behandlingssjuksköterska 

och de utbildningar som medföljde, dels upplevde informanterna att de utvecklats på det 

personliga planet genom att de vågar ta mer ansvar och utmana sig själva. Informanterna 

upplevde att utvecklingssteget att bli behandlingssjuksköterska hade gjort att de kände sig 

mer synliga av ledningen och speciella på arbetsplatsen.  

Professionell utveckling 

Informanterna upplevde att de utvecklats i sin sjuksköterskeroll. Anledningen till detta 

beskrevs som att de hade mer kunskap och hade en större förmåga att se helheten i 

patientmötet. Några upplevde även att de blivit bättre handledare för 

sjuksköterskestudenter efter att de börjat arbeta som behandlingssjuksköterska. 

” Min upplevelse av det är att jag har fått ett ökat självförtroende, jag känner mig 

stärkt i rollen som sjuksköterska. Och som jag känner mig lite mer betydelsefull 

som medarbetare.”( Sjuksköterska A) 

Informanterna beskrev att rollen som behandlingssjuksköterska gett dem olika former av 

kompetensutveckling. De upplever att kompetensen har ökad för att de har blivit bättre på 

att ta egna beslut samt genom alla de färdigheter de lärt på utbildningen sig så som att ta 

status, skriva röntgenremisser samt se på röntgenbilder.  

”Jag har blivit bredare i min kompetens, eftersom jag var dålig på ortopedin innan 

jag blev behandlingssjuksköterska, nu känner jag att det är något jag behärskar, 

väl.” (Sjuksköterska C) 

Informanter upplever även att de tagit ett kompetenssteg genom att arbeta som 

behandlingssjuksköterska. De är väldigt nöjda med att den utvecklingen fanns på deras 

arbetsplats då flertalet kände ett behov av utveckling men inte ville gå den administrativa 

banan. 

” Detta var en väg att utvecklas kliniskt. Och det tror jag är jätteviktigt så att vi 

kan få behålla sjuksköterskor i kliniken som är duktiga.” (Sjuksköterska E) 

Sjuksköterskorna upplevde även att det lades mer resurser att utbilda läkarna på kliniken 

än på sjuksköterskorna innan denna möjlighet att få bli behandlingssjuksköterska kom upp. 
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” Ja det är viktigt att man som sjuksköterska också får utvecklas kliniskt och inte 

bara läkarna. Vi får för lite fortutbildningar enligt mig, det är därför det här är 

bra, att vi börjar behandla patienter själva som sjuksköterskor.” (Sjuksköterska H) 

 

Personlig utveckling 

Informanter upplevde att de fått en ökad självkänsla och självförtroende på sin arbetsplats 

genom att arbeta som behandlingssjuksköterska. De beskrev upplevelsen som att de på 

grund av att de kände att de kunde så mycket mer fått ett bättre självförtroende. 

” Jag tror att jag kliver in med hela mig på ett annat sätt. Med mera pondus, alltså 

jag blir annorlunda i mötet. Det blir man för nu är det jag som skall göra det här, 

jag ska vara med och guida dig genom hela ditt besök här... För att det är jag som 

är ansvarig hela vägen.” (Sjuksköterska G). 

Informanterna beskrev även att de utvecklats personligt genom att de blivit en förebild för 

flera andra sjuksköterskor. De får ofta hjälpa andra sjuksköterskor praktiskt men även 

svara på mycket frågor. De upplever att kollegor inom alla yrkeskategorier har förtroende 

för de dem gör.  

” Och i sjuksköterskegruppen tycker nog det är lite kul, de kommer gärna och 

frågar om råd… Och det är flera sjuksköterskor som vill bli det, det är inte svårt 

att rekrytera direkt. (Sjuksköterska B) 

En annan aspekt som uppkommer i intervjuerna är att de upplever sig mer betydelsefulla 

på arbetsplatsen efter att de börjat att arbeta som behandlingssjuksköterska. Här 

framkommer dels att de känner sig mer betydelsefulla i patientmötet men även att de inte 

är lika utbytbara på kliniken när de sitter inne med en ny kompetens som enbart en liten del 

av sjuksköterskorna besitter.  

” Och som jag känner mig lite mer betydelsefull som medarbetare. Jag gör något 

annat också liksom och jag kan göra någonting mer än de ordinarie 

sjuksköterskorna. Man är inte lika lätt att ersätta, för vi är inte så många, om det 

skulle vara någon som är frånvarande.” (Sjuksköterska A) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet i detta examensarbete valdes en kvalitativ ansats. Då syftet var att 

beskriva behandlingssjuksköterskornas upplevelser valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod.  

Ett annat alternativ till metod hade kunnat vara att använda sig av fokusgruppsintervjuer. 

Vid fokusgruppsintervjuer samlas flera informanter i en grupp och en diskussion förs kring 

det specifika ämnet. Intervjuaren blir en moderator under samtalet och guidar gruppen så 

att inte diskussionen hamnar för långt ifrån syftet (Polit & Beck, 2017). Denna metod 

valdes bort då det är svårt att utföra för en ensam författare samt att det kan vara svårt att 

samla en så stor mängd sjuksköterskor på samma tid då de arbetar tre-skift och några 

sjuksköterskor alltid måste vara i tjänst. Fördelen med en fokusgruppsintervju är att på kort 

tid få riklig information samt att gruppmedlemmarna lyckats få varandra till djupare 

diskussioner (Henricson, 2017). 



 

 

 
18 

Inom kvalitativa studier används ofta icke-slumpmässiga urval av informanter då målet är 

att hitta informanter med samma erfarenheter och upplevelser av ämnet (Polit & Beck, 

2017). Urvalet i denna studie var ett bekvämlighets urval med avsikt att få informanter 

med erfarenhet av att behandla egna patienter på en akutmottagning. Då det endast är två  

akutmottagningar i Sverige som arbetar med behandlingssjuksköterskor blev urvalet 

begränsat. Inklutionskriterierna för att delta i studien var att vara legitimerad sjuksköterska 

och ha arbetat som behandlingssjuksköterska i minst ett halvår. Ett halvår valdes då det var 

av stor vikt att sjuksköterskan skulle ha upplevda erfarenheter av att ha arbetat som 

behandlingssjuksköterska och inte förutfattade meningar. Då endast 14 sjuksköterskor på 

dessa akutmottagningar uppfyllde studiens inklusionskriterier tillfrågades alla att vara med 

i studien, de åtta som tackade ja inkluderades. Urvalet resulterade i en variation i 

yrkeserfarenhet mellan fem år i yrket till 33 år i yrket. Det finns även variation av kön, två 

män och sex kvinnor, åldersspannet var mellan 32 och 59 år. Fem av åtta informanter var 

specialistutbildade tre inom akutsjukvård, en distriktsjuksköterska och en 

narkossjuksköterska. En stor variation bland informanterna ger studien en ökad 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

En begränsande faktor för urvalet var att författaren var tvungen att resa till de städer som 

arbetar med behandlingssjuksköterskor för att utföra intervjuerna, då författaren inte bor i 

någon utav dessa städer, vilket endast gav informanterna två datum att välja på. Detta kan 

ha bidragit till att sex informanter valde att inte delta. Av samma anledning att studien 

genomfördes i två olika städer stärktes studiens trovärdighet då variationen mellan 

informanternas upplevelser kommer från olika synvinklar. En fördel med att författaren 

inte jobbade själv på någon av de två akutmottagningarna var att ingen informant kände 

författaren personligen och på så vis kunde eventuella jävssituationer utebli. Det urval som 

användes gav innehållsrika data som svarade till studiens syfte, en mättnad sågs efter dessa 

intervjuer varvid inga ytterligare förfrågningar skickades ut. Urvalet styrdes även av 

Sophiahemmet Högskolas studieguide, som rekommenderar sex till tio intervjuer för en 

kvalitativ studie (Sophiahemmet högskola, 2016). 

Rekryteringen av informanter påbörjades senare än planerat på grund av att 

verksamhetschefernas godkännande drog ut på tiden. Själva rekryteringsprocessen 

underlättades av att författaren kände personer som arbetade på båda akutmottagningarna, 

då de informerat behandlingssjuksköterskorna om studien innan de fick tillfrågan. De 

hjälpte även till med att etablera en kontakt med de sjuksköterskor som var ansvariga för 

behandlingssjuksköterskorna på de båda akutmottagningarna. 

För att ta reda på om frågeguiden höll och svarade till studiens syfte så hölls en pilotstudie, 

då pilotstudien föll ut med ett innehållsrikt material som besvarade syftet ändrades inget i 

frågeguiden inför nästkommande intervjuer. Dock var informanten som deltog i 

pilotintervjun mer verbal än flera av de nästkommande informanterna, vilket föranledde att 

pilotintervjun blev 22 minuter, medans författaren hade vissa besvär med att få de andra 

intervjuerna tillräckligt långa. Intervjuerna varade mellan 13 och 28 minuter.  

En annan svårighet var att några informanter enbart fokuserade på de medicinska 

färdigheter som de lärt sig genom kompetensutvecklingen, intervjuaren hade svårt att styra 

över informanterna på själva omvårdnaden och patientmötet. Detta skulle ha kunnat 

underlättats om någon av frågorna i frågeguiden handlat mer om omvårdnad.  
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Intervjuerna transkriberades och när den var gjord började analysarbetet med 

textmaterialet. Innehållsanalys valdes som metod för att analysera texten enligt Graneheim 

& Lundman (2004). Texten lästes flertalet gånger av forskaren för att kunna urskilja 

meningsenheter som svarade till studiens syfte. Här insåg författaren att det var lättare att 

skriva ut materialet på papper än att försöka analysera texten i ett Word dokument. 

Meningsenheterna plockades ut för att sättas i varsin analysmatris. Att vara ensam 

författare för en kvalitativ studie ökar risken för att analysprocessen färgas av enbart en 

individs personliga åsikter, detta är en av studiens största svagheter. Dock har analysarbetet 

av intervjutexterna under hela arbetet diskuterats med handledaren för att på så vis 

kontrollera analysförfarandet. Under dataanalysen hade författaren insikt i den förförståelse 

som förekom för ämnet och försökte aktivt åsidosätta förutfattade meningar. Författaren 

anser att förförståelsen hjälpt under intervjuerna då informanterna under intervjuerna 

uttryckt sig med begrepp som hade varit svåra att tyda för någon som inte själv arbetat som 

sjuksköterska på en akutmottagning.  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att bedöma en studies trovärdighet och tillförlitlighet används enligt Graneheim och 

Lundman (2004) begreppen pålitlighet, trovärdighet samt överförbarhet. Pålitligheten i 

studien kan ha påverkats av att det tog lång tid att få en av verksamhetscheferna att skriva 

på samtycket, vilket medförde att några intervjuer genomfördes i december och sedan 

genomfördes några i januari. Då det var mer än en månad i mellan intervjutillfällena så 

påbörjades transkribering och analysarbetet med de första intervjuerna, innan alla 

intervjuer var insamlade, detta kan ha påverkat pålitligheten negativt då intervjuaren redan 

hade flertalet intervjuer analyserade när de sista intervjuerna hölls. Trovärdigheten i 

studien stärks utav att intervjuer hölls på båda de akutmottagningar som arbetar med 

behandlingssjuksköterskor. Samt att de olika informanterna hade en stor variation i ålder 

och yrkeserfarenhet. För att få ut adekvata meningsenheter som svarade väl till syftet, 

visade författaren under arbetets gång upp dessa för handledaren för att öka trovärdigheten. 

Överförbarheten av resultatet är tveksam då populationen i denna studie är 

behandlingssjuksköterskor och dessa endast finns i en liten utsträckning.  

Resultatdiskussion 

Temat som framkommer ur intervjuerna var: Genom att arbeta i en ny roll upplevs en 

positiv utveckling samt fördelar för patienten. Behandlingssjuksköterskornas upplevelser 

av att behandla patienterna självständigt på en akutmottagning kunde kategoriseras i tre 

huvudkategorier där de beskrev känslan av att arbeta i en ny yrkesroll, upplevelsen av att 

patienten var i fokus samt en positiv väg till kompetensutveckling. Dessa resultat svarade 

bra till studiens syfte som var att undersöka behandlingssjuksköterskor upplevelser av att 

behandla patienter självständigt på en akutmottagning. 

Ny yrkesroll 

Då yrkesgruppen är relativt ny på båda de två akutmottagningar som arbetar med 

behandlingssjuksköterskor framkom i samtliga intervjuer betydelsen av att arbeta i en ny 

yrkesroll. Här framkom vikten av att ha tydliga arbetsbeskrivningar samt en tydlig 

implementering på arbetsplatsen för alla yrkeskategorier. Detta stärks av en jämförande 

studie gjord av Frykman, Hasson, Athlin och von Thiele Schwarz (2014) på en 

akutmottagning i Sverige, där ett nytt arbetssätt skulle införas. Den ena gruppen fick 

noggranna förberedelser och information i form av utbildning samt tydlig 

arbetsbeskrivning.  
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Den andra gruppen som skulle införa samma arbetssätt ett halvår efter första gruppen fick 

inte alls samma förberedelser och ingen utbildning. Resultatet var att implementeringen av 

arbetssättet gått mycket bättre i den första gruppen som fått tydlig förberedelse samt 

information (Frykman, Hasson, Athlin & von Thiele Schwarz, 2014). Att informanterna 

upplevde att de hade ett bra stöd av en tydlig arbetsbeskrivning och att de upplever att det 

förenklar arbetet som behandlingssjuksköterska stöds av en studie gjord av Johansen och 

Cadmus (2016), de menar på att om sjuksköterskor har en tydlig fördelning av 

arbetsuppgifter minskar sjuksköterskornas stress och kvalitén på omvårdnaden höjs 

(Johansen & Cadmus, 2016). 

I resultatet av intervjuerna framkom även upplevelse av att det krävs ett bra stöd från 

kliniken och kollegerna i den nya yrkesrollen. Det fanns negativa upplevelser på grund av 

att behandlingssjuksköterskorna kände sig motarbetade av några läkare när projektet 

startade. Enligt Rose (2011) är det viktigt med kollegialt stöd från olika professioner för 

individer som är i starten av en ny yrkesroll. I studien framkommer även vikten av god 

kommunikation mellan professionerna för att den individ som befinner sig i en ny roll skall 

kunna bli säker i den nya rollen (Rose, 2011). I en studie gjord av Phillips, Esterman, 

Smith och Kenny (2013) framkommer även där vikten av att bli accepterad av sina 

arbetskollegor i den nya yrkesrollen för att kunna utvecklas. Acceptansen från kollegorna 

behöver komma ifrån två olika dimensioner dels den sociala dimensionen, att känna sig 

accepterad som en medlem i teamet samt den professionella dimensionen, att känna sig 

respekterad som en kompetent kollega (Phillips, Esterman, Smith & Kenny, 2013). 

Informanterna beskrev den nya yrkesrollen som något utmanande men även lite 

skrämmande, det handlade om att släppa sin trygghet och ge sig an något nytt och bli en 

novis igen. Här passar även Benners (1993) teori om noviser in för att kunna beskriva 

deras upplevelser. Benners anser att när noviser tar sig an ett nytt kliniskt område har det 

bristfällig uppfattning om vad som förväntas av dem samt betydelsen av den nyss inlärda 

kunskapen. För novisen är det svårt att ta in hela situationen eftersom det upplevs nytt och 

främmande och stor del av koncentrationen går ut på att komma ihåg den nya kunskapen 

och de regler som skall följas. Benner menar även på att de kollegiala stödet från andra 

sjuksköterskor är viktigt för att novisen skall kunna känna sig betydelsefull och på så vis 

kunna utvecklas i sin roll (Benner, 1993). 

Informanterna delade alla med sig av upplevelser kring den nya rollen och flertalet av dem 

hade varit med från starten av projekten. Deras upplevelser kring implementeringen och 

den nya rollsättningen kan vara bra att ha i åtanke då specialistsjuksköterskor inom 

akutsjukvård kommer ut på arbetsplatserna. Det finns en tydlig kompetens beskrivning för 

denna yrkeskategori (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017), men det finns inget konsensus mellan akutmottagningarna i 

Sverige hur dessa sjuksköterskor förväntas arbeta. I Kanada upplevdes att NP roll var 

otydlig på akutmottagningarna, i en studie jämfördes Kanadas sett att se på NP med USA 

och Australiens sett att se på NP och deras kompetens. Studiens resultat visar på hur 

avgörande det är med tydliga yrkesroller samt efterfrågar ett nationellt gemensamt synsätt 

på yrkesrollen och hur den skall användas så att kompetensen tas till vara (Doetzel, Rankin 

& Then, 2016).  

Då specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård startade 2013 var det naturligt att 

de sjuksköterskor som avklarat utbildningen fick ett större ansvar på akutmottagningarna, 

så som mer utbildningsansvar, vårdutvecklare eller sjuksköterskechefer. Nu när dessa 

positioner är tillsatta finns det inte längre en självklarhet i hur dessa 

specialistsjuksköterskors kompetens bör tas tillvara på. Arbetsuppgifterna för 
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grundutbildade- och specialistutbildade-akutsjuksköterskor skiljer sig i dagsläget inte på 

akutmottagningarna. I en kvalitativ magisteruppsats gjord på Luleås universitet 

intervjuades vårdledare inom akutsjukvård för att ta del av deras uppfattningar av den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom akutsjukvård. Ur detta arbete identifierades fyra 

kategorier; fördjupad kompetens, utveckla akutsjukvården, kollegial resurs och 

svåridentifierad funktion (Danred & Fransson, 2015). Att vårdledarna beskriver funktionen 

som svåridentifierbar är en brist.  

Cole och Ramirez (2000) undersökte NP olika arbetsuppgifter på akutmottagningar över 

hela USA och vad som framkom i studien var en enorm variation över vilka praktiska 

färdigheter de utövade. De framhåller i sin slutsats vikten av en tydlig nationell 

arbetsbeskrivning för att arbetet skall bli mer likartat på alla akutmottagningar och få en 

tydlighet i vad som kan förväntas av en NP som arbetar på en akutmottagning (Cole & 

Ramirez, 2000).  

Patientfokus 

Samtliga informanter som deltog i studien upplevde att patienten var gynnad av att få träffa 

en behandlingssjuksköterska framför att bli omhändertagen på akutmottagningen på 

sedvanligt vis. Det främsta argumentet för detta var att det blev mer tidseffektivt för 

patienten som hade lågprioriterade skador och sjukdomar och annars skulle ha fått en lång 

väntetid på akutmottagningen. Deras upplevelse av att patienterna var positiva stärks av 

Elebring (2015) som studerade patienternas upplevelser av att bli behandlad av 

behandlingssjuksköterskor. Ur den intervjustudien framkom att patienterna upplevde att de 

fick en snabb bedömning och behandling, samt en upplevelse av förtroende till 

behandlingssjuksköterskorna (Elebring, 2015).  

Vad som även framkommer ur intervjuerna är att flertalet sjuksköterskor beskriver mötet 

med patienten på ett nytt vis. Att de ser helheten av patientens sjukdomstillstånd och de 

beskriver att de följer patienten hela vägen genom akutbesöket. De upplever även att de har 

längre tid per patient. Detta tolkar författaren som att det är positivt för den 

personcenterade vården. Då personcentrerad vård enligt Clissett, Porock, Harwood och 

Gladman (2013) handlar om att sätta personen i patientmötet före sjukdomen som 

patienten har samt att möta personens behov på samma vis som patientens medicinska 

behov (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). I en litteraturöversikt av Constand 

et. al (2014) framkommer att de tre övergripande komponenterna för personcentrerad vård 

som innefattar effektiv kommunikation, partnerskap och hälsofrämjande. Vid 

kommunikationen med patienten skall fokus ligga på att delge information till patienten 

samt att aktivt lyssna till patienten och ställa öppna frågor som inbjuder till samtal. 

Partnerskapet syftar till relationen mellan patienten och sjuksköterskan och hur vården 

förbättras om patienten känner förtroende för sjuksköterskan. Den sista komponenten 

handlar om hälsofrämjande arbete där hela patienten och patientens sjukdomsbild ligger till 

fokus. Här handlar arbetet mer förebyggande och handlar till stor del om vad som händer 

med patienten när den skrivs ut från sjukhuset (Constand et al., 2014). De 

behandlingssjuksköterskorna beskriver i intervjuerna är att de följer patienterna i alla dessa 

tre stegen när de arbetar på sjuksköterskemottagnigen för att de får ett helt annat 

helhetsperspektiv över patienten och patientens vårdtid.  

Ur intervjuerna med behandlingssjuksköterskorna framkommer inget som påverkar den 

personcentrerade vården negativt. Däremot upplever informanterna att det blir personliga 

möten och att de ofta lär känna patienten bättre än vid sedvanliga patientmöten på 

akutmottagningen. I en kvalitativ amerikansk studie intervjuas 34 anställda på en 

akutmottagning angående personcentrerad vård, yrkeskategorierna var sjuksköterskor, 
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läkare och Nurse practitioners. Intervjuerna gick ut på att informanterna fick rangordna åtta 

faktorer som påverkar den personcentrerade vården, för att ta reda på vilka faktorer som 

personalen värderade högst. Resultatet visade att ”behandla patienten med värdighet och 

respekt”, ”att ha en tvärvetenskapligt förhållningsätt” och ” jämlikt bestämmande och bra 

utfall” var de faktorer som skattades högst (Berghout, van Exel, Leensvaart & Cramm, 

2015). I en studie gjord i Norge intervjuades sjuksköterskor angående patienternas 

delaktighet i vården på akutmottagningar, i resultatet framkommer att flertalet 

sjuksköterskor skulle vilja kunna lägga mer tid på samtalen med patienten för att kunna 

göra dem mer delaktiga i vården. Men att flera sjuksköterskor beskrev att bristen på tid 

samt arbetssättet gjorde att patienten inte kunde bli så delaktig i vården som 

sjuksköterskorna ämnade (Dyrstad, Testad & Storm, 2015). Flertalet av informanterna i 

den här studien uttalar just fördelen med att de har mer tid till varje patient när de arbetar 

som behandlingssjuksköterskor, vilket borde ge en bättre personcenterad vård. 

Även enligt Travelbee (1999) så verkar denna arbetsform vara bra för omvårdnaden då hon 

poängterar att kärnan i omvårdnaden är att begripa hur interaktionen och relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan kan påverka patientens tillstånd. Travelbee framhåller även 

hur viktig kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är det viktigaste redskapet 

för sjuksköterskan för att kunna lära känna patienten (Travelbee, 1999). Då 

behandlingssjuksköterskorna arbetar med en patient i taget och har sin egen mottagning 

blir det väldigt tydligt för patienten vem det är som är ansvarig för just dem. Det är även 

tydligt vem de skall ställa sina frågor till. Relationen mellan patient och sjuksköterska 

anser författaren stärks av detta. I studien av Landau et al. (2018) framkommer hur viktig 

del sjuksköterskans attityd och bemötande har under patientens väntetid på 

akutmottagningen. Det måste vara tydligt för patienten och dess anhöriga vem som är 

ansvariga för dem, och vem de skall vända sig till om de har frågor. I samma studie 

framkommer att brister i bemötande och attityd är värre för patienten än långa väntetider 

(Landau et al., 2018). 

Några av informanterna upplevde att en av de största fördelarna med att jobba på 

sjuksköterskemottagningen som behandlingssjuksköterska var att de kunde lägga upp 

arbetet själva. De kunde själva styra över sin dag och planera i vilken ordning de skulle 

behandla patienterna. Detta gjorde att de upplevde att de hade en annan kontroll över sitt 

eget arbete och detta minskade stressen. Detta stärks av en studie gjord av Lu et al. (2015) i 

Kina som kommer fram till att minskad stress för sjuksköterskorna på akutmottagningen 

leder till att de har möjlighet att ge en högre kvalité på omvårdnaden. Samma studie visar 

även på att sjuksköterskor som får möjlighet att själva styra arbetet på akutmottagningen 

upplever mindre nivåer av stress (Lu et al., 2015). Ekman et al. (2011) menar att det 

behövs läggas mer tid för den personcentrerade vården in i den dagliga verksamheten. Om 

verksamheten från början är uppbyggd så att patienten kan få komma fram med sina behov 

och önskningar kommer även sjuksköterskornas förhållningssätt till den personcentrerade 

vården ske mer naturligt (Ekman et al., 2011).  

Utveckling 

Den tredje kategorin som framkom ur innehållsanalysen var utveckling, här beskrev 

sjuksköterskorna att de utvecklats både inom sin profession samt personligt genom att ta 

steget att arbeta som behandlingssjuksköterska. Flertalet informanter påpekade även hur 

viktig den typen av kompetensutveckling är på en arbetsplats, att det finns en väg att 

utvecklas kliniskt. Då utvecklingen för erfarna sjuksköterskor på akutmottagningar oftast 

sker åt det mer administrativa, ledande eller logistiska hållet. I en systematisk 

litteraturöversikt av Lu, Barriball, Zhang och While (2012) undersöktes orsaker till varför 
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sjuksköterskor väljer att sluta på sina arbetsplatser. Där framkommer orsaker som för hög 

arbetsbelastning, låga löner, oattraktiva arbetstider men även bristen på 

kompetensutveckling. Anledningen till att sjuksköterskorna slutade på grund av bristen på 

kompetensutveckling beskrevs som att de kände att de stod still i sin utveckling samt att 

ledningen valde att inte satsa på dem. I samma studie framkommer även risken med det 

kompetenstapp som uppstår då erfarna sjuksköterskor väljer att säga upp sig och hur svårt 

det blir för nya kollegor då de behöver söka information och stöd (Lu, Barriball, Zhang & 

While, 2012). I en studie av Lindeberg och Engström (2011) framkommer vikten av att 

specialistsjuksköterskor arbetar kliniskt då det främjar utvecklingen av vården på 

arbetsplatsen. Det ger även en gynnsam läromiljö där kollegor med mindre erfarenhet har 

erfarna kollegor att fråga och på så vis höjs kompetensen på hela arbetsplatsen (Lindberg 

& Engstrom, 2011).  

Att ledningen på akutmottagningarna ser till att sjuksköterskorna på arbetsplatsen har en 

möjlighet till individuell utveckling är av stor vikt. Då alla anställda har olika 

förutsättningar är det viktigt att utvecklingen kan ta olika vägar efter att man har fått den 

grundläggande utbildningen som krävs för att arbeta på en akutmottagning. Enligt 

Hunsaker, Chen, Maughan och Heaston (2015) behöver sjuksköterskorna känna sig 

uppskattade av sin ledning för att känna tillfredsställelse på sin arbetsplats. Hur delaktig 

ledningen är i arbetet påverkar även sjuksköterskornas risk för utbrändhet, där risken 

minskar om sjuksköterskorna känner sig stöttade av sin ledning (Hunsaker, Chen, 

Maughan & Heaston, 2015).  Ur intervjuerna framkom att det utvecklingssteg som 

informanterna tagit i samband med att de började att arbeta som behandlingssjuksköterskor 

gjorde att de kände sig mer sedda av ledningen och speciella på arbetsplatsen. 

Några informanter beskrev att utvecklingen hade gett nya förutsättningar för mötet med 

patienterna, då de upplevde ett bättre självförtroende i mötet och samtalen. Detta stämmer 

bra överens med Travelbees teori som betraktar kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska som det viktigaste redskapet för att kunna möta alla unika patienter. De 

patientmöten och samtal som främjar denna kommunikation är god för omvårdnaden 

(Travelbee, 1999). Att flera informanter upplevde att de ökat sitt självförtroende genom att 

ta steget till att bli behandlingssjuksköterska är positivt då det blir lättare att ta beslut med 

ett starkt självförtroende. En studie gjord på nyutexaminerade sjuksköterskor visade på att 

när självförtroendet började öka för sjuksköterskorna så tillät sig sjuksköterskorna att 

slappna av på ett nytt sätt och fick då en ny tilltro till sin egen förmåga. Med den nya 

tilltron till sin egen förmåga vågade sedan de nyutexaminerade sjuksköterskorna ta sig an 

större ansvar (Pennbrant, Nilsson, Ohlen & Rudman, 2013). 

Informanterna beskrev en upplevelse av att utvecklats både som sjuksköterskor men även 

personligen genom att arbeta som behandlingssjuksköterskor. De beskrev att de nu var 

tvungna att ta mer egna beslut och att detta som till en början verkat obehagligt hade gett 

dem bättre självförtroende och de hade växt med uppgiften. Detta stöds av en studie gjord 

av McNiesh, Benner och Chesla (2011) där det framkommer att förmågan att självständigt 

klara av arbetsuppgifter leder till kompetensutveckling. Detta gäller framförallt för 

individer som  är nya i sin yrkesroll, tillfredsställningen som kommer som ett resultat av att 

ha klarat av nya arbetsuppgifter självständigt. Det egna ansvaret visade sig vara positivt 

och ledde till att individerna utvecklade egna strategier för att bemästra de nya kraven 

(McNiesh, Benner & Chesla, 2011).  

  



 

 

 
24 

Slutsats 

I studien har behandlingssjuksköterskors upplevelser av att behandla patienter självständigt 

beskrivits i åtta intervjuer. Resultatet i studien tenderar att vara övervägande positiva 

upplevelser. Behandlingssjuksköterskornas upplevelser visar på en positiv utveckling inom 

professionen samt en upplevelse av att patientgruppen får ett bättre omhändertagande. 

Resultatet delades in i tre kategorier, ny yrkesroll, patient fokus samt utveckling. Att ha 

behandlingssjuksköterskor på en akutmottagning tenderar att stärka den personcentrerade 

vården.   

Klinisk tillämpbarhet 

Då olika landsting i landet skiljer sig i vilka inriktningar akutsjukvården bör ha så skiljer 

sig även den här studiens tillämpbarhet mellan de olika landstingen. Inom några landsting 

görs nu satsningar på att få bort de minst sjuka patientgrupperna från akutmottagningarna 

till närliggande närakuter istället. Då behandlingssjuksköterskorna främst behandlar den 

patientgrupp med lägst prioritet på akutmottagningarna så kommer det inte finnas en 

tillräcklig stor patientvolym med mindre sjuka för att en sjuksköterskemottagning som 

drivs av behandlingssjuksköterskor att vara lönsam i dessa landsting. Dock framkommer 

det stora fördelar i sjuksköterskornas tillfredsställelse på arbetsplatsen sedan införandet av 

behandlingssjuksköterskor på de akutmottagningar som driver detta. Så på de 

akutmottagningar som fortsätter att ha i uppdrag att ta hand om denna patientgrupp så finns 

det fördelar att överväga om att starta sjuksköterskemottagning samt utbilda 

behandlingssjuksköterskor.   

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att ta reda på hur olika klinikledningar på akutmottagningar 

ställer sig till sjuksköterskemottagningar och behandlingssjuksköterskor. Både på 

akutmottagningar som infört detta men även på akutmottagningar som inte arbetar med 

detta.  
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Studiens preliminära titel: Behandlingssjuksköterskors upplevelser av att behandla 

patienter självständigt på akutmottagningar.  

Problem: Hur får man erfarna sjuksköterskor att fortsätta utvecklas på akutmottagningar?  

På två akutmottagningar i Sverige har man sedan några år tillbaka låtit erfarna 

sjuksköterskor behandla patienter självständigt på akutmottagningen. Dessa sjuksköterskor 

kallas behandlingssjuksköterskor och påminner om Englands, Nurse Practitioners. Intresset 

för mig ligger i dessa sjuksköterskors upplevelser kring att behandla egna patienter. Skulle 

detta kunna vara en möjlighet för fler akutmottagningar? 

Syftet med studien var att undersöka behandlingssjuksköterskors upplevelser av att 

självständigt behandla patienter på en akutmottagning.  
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Bakgrund  
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längre än önskvärt enligt socialstyrelsen. Förståelsen för omvårdnadsarbetet på 
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akutmottagningen är viktig både för patienten och för genomströmningstider. Utveckling 

av sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter kan vara ett steg i utvecklingen av 

omvårdnaden. 
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Att undersöka behandlingssjuksköterskors upplevelser av att självständigt behandla 

patienter på en akutmottagning. 
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frivilligt. 
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på dessa och samtycker till att delta i studien, ”Behandlingssjuksköterskor – en möjlighet 
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Indelningsfråga:  

- Berätta om dina upplevelser av att behandla patienter på akutmottagningen  

Frågeområden relevanta för studiens syfte:  

• Vad tänkte du när du blev tillfrågad att jobba som behandlingssjuksköterska?  

• Vilka patientgrupper tror du är gynnade av att träffa en behandlingssjuksköterska?  

• Hur upplever du denna arbetsform i förhållande till vardagliga arbetsuppgifter på 

akutmottagningen? 

Följdfrågor:  

- Kan du utveckla det? 

- Vad kände du då?  

- Kan du utveckla det? 

- Hur menar du?  

Avslutande frågor:  

- Är det något annat som du vill ta upp?  

- Är det något som du vill fråga mig innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 


