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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Verksamheten på akutmottagningar bedrivs dygnet runt, dag som natt, runt om i Sverige. 

Sjuksköterskor som arbetar nattetid på akutmottagning stöter på en rad olika faktorer som 

kan påverka deras förmåga att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt; trötthet, 

minskad personalstyrka, oförutsedd tillströmning av patienter och korta möten med 

patienter för att nämna några. Flera av dessa faktorer antas ha missgynnande effekt på den 

personcentrerade omvårdnaden. 

 

Syfte  

 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på 

akutmottagning.  

 

Metod  

 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats. 

Förhållningssättet var av induktiv karaktär och resultatet analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Tio sjuksköterskor med varierande ålder och erfarenhet av nattarbete 

intervjuades över telefon från tre olika akutmottagningar.   

 

Resultat 

 

Sjuksköterskornas upplevelser sammanfattades i tre kategorier och tio underkategorier. 

Kategorierna var personcentrerad omvårdnad utifrån patientens unika behov, 

personcentrerad omvårdnad och nattarbete samt personcentrerad omvårdnad och 

arbetsresurser. Resultatet visade på att sjuksköterskan som person, patientens tillstånd, 

patientinformation, nattens karaktärsdrag och effekt på sjuksköterskan samt aspekter 

relaterade till arbetsresurser har betydelse för upplevelsen av personcentrerad omvårdnad 

nattetid på akutmottagning.  

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var enklare att ge personcentrerad omvårdnad nattetid på 

akutmottagning till äldre patienter och barn än till andra patientgrupper samt att patienter 

med de mest akuta sjukdomstillstånden erhöll den bästa personcentrerade omvårdnaden. 

Vidare upplevdes faktorer som ökad trötthet, lägre empatisk förmåga längre in på 

nattpasset, personalstyrka och tillströmningen av patienter ha avgörande betydelse för den 

upplevda personcentrerade omvårdnaden nattetid på akutmottagning.  
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INLEDNING 

I denna studie beskrivs sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid 

på akutmottagning. Sjukhusens akutmottagningar är tillgängliga för samhällets befolkning 

dygnet runt och förväntas ge samma kvalitet på vården dag som natt. Teorier om 

människokroppens biologi och fysiologiska tillstånd nattetid visar att kroppen är 

programmerad för vila och återhämtning, men akutsjukvården behöver fungera under 

dygnets alla timmar. Till detta förekommer faktorer som skiftarbete, minskad 

personalstyrka nattetid och en varierande tillströmning av patienter till akutmottagningen; 

faktorer som kan antas försvåra ett personcentrerat förhållningssätt i sammanhanget. Som 

blivande sjuksköterskor vill vi beskriva sjuksköterskors upplevelser av den 

personcentrerade omvårdnaden nattetid på akutmottagning, med avsikten att 

medvetandegöra detta perspektiv. 
 

BAKGRUND 

Personcentrerad omvårdnad  

 

Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som syftar till 

att öka vårdens kvalitet och säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Begreppet 

personcentrering innehar värden som respekt för personen, rätt till självbestämmande och 

ömsesidig respekt och förståelse (McCormack & McCance, 2016). Ekman, Norberg och 

Swedberg (2014) belyser att ett personcentrerat förhållningssätt innebär att lyssna på 

patientens berättelse för att kunna identifiera patientens behov, möjligheter, resurser och 

vilja. McBrien (2009) menar att personcentrerad omvårdnad är det bästa sättet att leverera 

vård, där personen värdesätts och står i centrum. Det är önskvärt att se helheten hos 

individen och inte enbart fokusera på en specifik del (McBrien, 2009). Vidare menar 

McCormack och McCance (2016) att personcentrerad omvårdnad innehar fyra centrala 

begrepp; vara i relation, vara i en social värld, vara med sig själv och vara på plats. 

Begreppet vara i relation syftar till betydelsen för relationer och mellanmänskliga 

processer medan begreppet vara i en social värld belyser vikten av social meningsfullhet. 

Vidare innebär begreppet vara med sig själv sjuksköterskans ansvar att undersöka vad 

patienten värderar i sitt liv, samt medvetenhet om sina egna värderingar som påverkar vård 

och behandling. Begreppet vara på plats syftar till att belysa vikten av platsen och hur den 

påverkar den upplevda vården (McCormack & McCance, 2016). 
 

Personcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan sätter personen i centrum, inte 

sjukdomen (Kristensson Uggla, 2015). Sjuksköterskan lyssnar till patientens berättelse och 

identifierar dennes resurser och möjligheter att kunna påverka sin egen vård. På så sätt 

byggs en relation med patienten upp och tillsammans kan de skapa en hälsoplan där 

patienten uppmuntras till att engagera sig i sin egen vård (Kristensson Uggla, 2015). På 

liknande sätt menar McCance och McCormack (2013) att personcentrerad omvårdnad 

innebär att arbeta med patientens övertygelser och värderingar, att vara engagerad och 

medkännande samt att dela på beslutsfattande som rör omvårdnaden genom ett partnerskap 

med patienten. Det betonas att en förståelse för patientens självkänsla och vilja är en viktig 

faktor i den personcentrerade omvårdnaden (McCormack & McCance, 2016). Ekman, 

Norberg och Swedberg (2014) beskriver vidare att det i relationen mellan sjuksköterska 

och patient kan skapas ett partnerskap där ett ömsesidigt delande och beroende av varandra 

leder till att dela information.  
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Patienten anses beroende av sjuksköterskans professionella kunskap om patientens 

tillstånd, men samtidigt är sjuksköterskan också beroende av att patienten delar med sig av 

sin situation. Det ömsesidiga beroendet handlar således om att ge och ta (Ekman et al., 

2014). 
 

Personcentrerad omvårdnad vid akut omhändertagande av patient 

 

På akutmottagning möts sjuksköterskan av varierande sjuka patienter och en mängd olika 

sjukdomstillstånd (Wikström, 2018). Därför arbetar personalen utifrån triage och när det 

finns mer än en patient måste någon form av prioritering ske. Genom att triagera 

patienterna säkerställs att de behandlas utefter deras kliniska tillstånd det vill säga att 

patienter med störst behov får vård först (McBrien, 2009). Med hjälp av triage behöver inte 

alla patienter som besöker akutmottagningen träffa en läkare, utan kan få hjälp av en 

sjuksköterska vid mindre akuta åkommor (Wikström, 2018). Wikström (2018) menar 

vidare att vårdpersonal ofta upplever variationen i arbetet på akutmottagningen som 

positiv, relaterat till patienternas varierande sjukdomstillstånd. Däremot nämner McBrien 

(2009) att sjuksköterskan på akutmottagning tenderar att fokusera på den akuta kliniska 

vården, snarare än den holistiska som ser till helheten. McCormack och McCance (2016) 

menar att akut medicinsk vård bygger på rutiner snarare än individuella bedömningar, där 

patienten har små möjligheter att vara delaktig i vården, vilket kan försvåra den 

personcentrerade omvårdnaden. Ytterligare faktorer till detta anses vara brist på 

kommunikation mellan professioner på akutmottagningen samt de tidsbegränsningar som 

sjuksköterskan möter, som hindrar denne att engagera sig i patienten och exempelvis ha 

meningsfulla diskussioner om en medicinering (McCormack och McCance, 2016).  
 

I en studie utförd av McConnell, McCance och Melby (2016) framkom att sjuksköterskor 

på akutmottagning ofta relaterar expertis och kompetens med medicinsk-tekniska 

färdigheter, snarare än själva omvårdnaden av patienten. I studien utfördes interaktion med 

patienter främst när ett medicinsk-tekniskt moment skulle genomföras, eller i utförandet av 

läkares ordination. Vidare identifierades att personalen på akutmottagning ständigt är redo 

för livräddande åtgärder på akut sjuka patienter. Patienter med mindre akuta och mer 

rutinmässiga tillstånd kunde istället väcka frustration och viss bitterhet hos personalen som 

ansåg att deras uppmärksamhet togs ifrån det livräddande arbetet (McConnell et al., 2016). 

McConnell et al. (2016) fann även att omvårdnad av personer i livets slutskede och med 

psykiska problem inte, enligt personalens inställning, hör till den vårdkultur som är på 

akutmottagningar. De fann även att arbete på akutmottagning är en källa till stress, där 

personal kan uppleva sömnsvårigheter och känna sig nervösa, nedstämda eller lättirriterade 

och ibland undvek patienter på grund av detta (McConnell et al., 2016).  
 

Enligt Walkinshaw (2011) framgår att den personcentrerade vården är hotad på natten, då 

personalstyrkan är mindre och mer tröttare på grund av skiftarbete. Patienterna riskerar att 

få sämre vård och får ibland vänta fler timmar på att få vård. Det bästa för patienten är att 

bli bemött av en vårdare som kan hantera nattarbetets tunga timmar och bristen på resurser 

som föreligger nattetid (Walkinshaw, 2011). I Innes, Plummer och Jacksons (2017) 

redogörelse för en observationsstudie som de genomfört, framkom att sjuksköterskan 

påbörjade ett holistiskt och personcentrerat arbete med patienten redan i väntrummet på 

akutmottagningen. Ökad tillströmning av patienter till akutmottagningen var en av 

anledningarna till detta arbetssätt.  
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Detta bidrog till en ökad trygghet genom att sjuksköterskan redan där kunde omprioritera 

och märka försämringar hos patienten (Innes et al., 2017).  
 

 

Vårdmötet 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee är den mellanmänskliga dimensionen i 

omvårdnaden en vital aspekt (Kirkevold, 2000). Travelbee menar att det som sker mellan 

sjuksköterska och patient behöver förstås för att kunna begripa vad omvårdnad är. En 

tydlig inriktning i Travelbees teori är mänskliga relationer (Kirkevold, 2000). En 

förutsättning för skapandet av en relation är att sjuksköterska och patient ser och förhåller 

sig till varandra som unika individer och inte betraktar varandra som olika i rollerna 

sjuksköterska respektive patient (Jahren Kristoffersen, 2006). Relationen etableras genom 

en interaktionsprocess där första mötet spelar en central roll. Travelbee menar att i första 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten är de för varandra okända och kommer att bilda 

en uppfattning av varandra med generaliserade och stereotypa uppfattningar. Efterhand 

bildas sedan en uppfattning om varandras person med observationer av den andres 

språkbruk, handlingar och uppträdande, där identiteter växer fram. Sjuksköterskans uppgift 

i denna situation är att undvika förutfattade meningar om patienten och fokusera på att se 

hur han eller hon är som person (Jahren Kristoffersen, 2006). Travelbees teori belyser 

vidare att empati och sympati är viktiga i den mellanmänskliga relationen. Den empatiska 

förståelsen syftar till att kunna förstå en annan persons psykologiska tillstånd som denne 

befinner sig i, medan sympati syftar till en önskan om att hjälpa patienten. Travelbee 

menar att skapandet av ömsesidig förståelse och kontakt i mötet mellan sjuksköterska och 

patient kan skapas när sjuksköterskan i handling har visat en förståelse och önskan om att 

hjälpa patienten (Jahren Kristoffersen, 2006).  
 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att en bra relation mellan vårdare och 

patient är en grundpelare för att vårdmötet ska bli bra. Det första mötet mellan en patient 

och vårdaren är därför mycket viktigt för båda parter. Patienten är i en utsatt position i 

behov av hjälp och kan därför känna sig undergiven vårdaren, likt ett maktspel. Det är upp 

till vårdaren att bryta detta maktförhållande, visa sig ödmjuk och öppen för patienten, 

skapa en trygghet och fokusera på personen och inte vad de söker vård för. Genom 

ömsesidig respekt, förståelse för patientens situation och att lyssna till patientberättelsen 

kan en relation byggas upp där patienten känner sig trygg, välkommen och sedd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Söderlund (2015) beskriver att vårdande handlar om att visa 

respekt och gott bemötande för patienten som en unik människa. Det är även viktigt med 

den intuitiva känslan för en situation, att vara här och nu, vilket kräver både mod och 

kompetens hos vårdaren (Söderlund, 2015).  
 

Ibland är det även viktigt att involvera anhöriga vid vårdmötet med patienten. I en studie 

utförd av Zani, Marcon, Tonete och de Lima Parada (2014), intervjuade de både 

sjuksköterskor och patienter och kom fram till att om anhöriga involveras kan de hjälpa till 

med patientens tillfrisknande. Om en patient inte förstår information eller vägledning som 

vårdpersonalen delar med sig av kan det leda till en oro för patienten som kan lindras av 

närvaro och involverande av anhöriga. Genom att involvera och informera anhöriga kan 

detta även ge en bättre möjlighet för anhöriga att fortsätta med vården i hemmet. En annan 

viktig aspekt att ha i åtanke vid vårdmötet är patientens kroppsspråk, som exempelvis 

ansiktsuttryck, gester och tystnader (Zani et al., 2014).  
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Kroppsspråket påverkar mänskliga relationer och observeras dagligen inom yrken där 

direkt kommunikation sker mellan individer, därför är det viktigt att personal inom vården 

bemästrar kroppsspråket för att kunna skapa en bra relation med patienten (Zani et al., 

2014). 
 

 

Nattarbetets inverkan på sjuksköterskan 

 

För de allra flesta är natten en tid för återhämtning och vila, men det händer också en del 

fysiologiskt med kroppen nattetid; kroppen försöker, oberoende av hur stort sömnbehovet 

är, motverka en rubbad dygnsrytm (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Människans 

biologiska sovklocka som styr dygnsrytmen påverkas också av omvärlden, framförallt av 

solens ljus. När tillgången till solljus försvunnit på natten producerar kroppen melatonin, 

vilket är ett hormon som gör människan trött och försöker reglera dygnsrytmen (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Biologiskt når melatoninnivån sin kulmen vid 

klockan 03-04 på morgonen och ämnesomsättningen är då på en låg nivå och tröttheten är 

som störst, denna tid kallas även för “vargtimmen” (Stressforskningsinstitutet, 2010). 

Dehring, von Treuer och Redley (2018) menar att konstant nattarbete, det vill säga enbart 

nattarbete, är bättre för den psykologiska hälsan än roterande treskift, då kroppen har svårt 

att anpassa sig fysiologiskt till dessa skift. Den biologiska klockan har svårt att anpassa sig 

till de ständigt växlande arbetstiderna. Stressforskningsinstitutet (2010) hävdar dock att de 

som har ett konstant nattarbete påverkas av dagsljus som förekommer till och från arbetet 

som försvårar denna anpassning. Detta leder således till att nästan alla som arbetar skift 

och enbart natt drabbas av sömnbrist, störd sömn och trötthet. Kecklund et al. (2010) 

menar istället att enbart nattarbete ofta leder till mindre problem med sömn och trötthet än 

roterande treskift, troligtvis då det ofta är självvalt att arbeta enbart natt (Kecklund et al., 

2010).  
 

Konsekvenser som trötthet under arbetspass kan leda till är att det försvårar 

sjuksköterskans uppmärksamhet och koncentrationsförmåga (Kecklund et al., 2010). Det är 

inte ovanligt att misstag i arbetet sker på grund av trötthet (Stressforskningsinstitutet, 

2010). Fallis, McMillan och Edwards (2011) hävdar på liknande sätt att sömnbrist innebär 

en ökad risk att göra fel i arbetet, och även att riskera att skada sig själv både under 

arbetspasset och på väg hem från arbetet. Patterson et al. (2012) menar också att 

sömnbristen inte bara är dålig för individens hälsa utan även kan leda till försämrad 

reaktionstid, koncentrationssvårigheter, minnesproblem och nedsatt förmåga att tänka 

logiskt samt att analysera och inhämta ny information; kvaliteter som är viktiga att 

bemästra inom akutsjukvård. Således löper en trött sjuksköterska ökad risk att göra 

medicinska fel, orsaka vårdskador och äventyra patientsäkerheten oftare än en pigg 

sjuksköterska (Patterson et al., 2012). Enligt 13a §, i Arbetstidslagen 1982:673, får 

nattarbete som innebär särskilda risker alternativt stor mental eller fysisk ansträngning 

aldrig vara längre än 8 timmar. Dock menar Kecklund et al. (2010) att lagtexten inte 

specificerar vilka arbeten som räknas hit och förlängda nattpass är vanligt inom många 

olika branscher. 
 

Sjuksköterskans arbetssituation nattetid på akutmottagning 

 

Till akutmottagningar kommer ett brett spektrum av patienter, från dem med de mest 

kritiska tillstånden till dem som egentligen inte behöver söka akut vård (Wikström, 2018). 
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Fallis, McMillan och Edwards (2011) menar att patienter som vårdas på kritiska 

vårdenheter har ett krävande vårdbehov, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans 

kompetens, förmåga att triagera och fatta beslut. Sjuksköterskorna behöver kunna göra 

noggranna kliniska bedömningar, vara vaksamma och svara snabbt på subtila förändringar 

i patienternas tillstånd (Fallis et al., 2011). Utöver de biologiska aspekterna med nattarbete 

och rubbad dygnsrytm är personalstyrkan på akutmottagning och andra vårdverksamheter 

ofta mindre nattetid jämfört med dagtid (Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2015). I 

en rapport från IVO (2015), framkommer att bristen på sjuksköterskor på akutmottagningar 

är mest påtaglig nattetid. IVO:s rapport (2015) belyser att den otillräckliga bemanningen 

bland annat leder till att sjuksköterskan inte hinner genomföra arbetsuppgifter såsom 

triagering, fullfölja ordinationer eller att observera patienterna, vilket är ett konkret hot mot 

patientsäkerheten. Dessutom kan information och teamarbete mellan kollegor också brista 

med anledning av detta (IVO, 2015). IVO:s rapport (2015) belyser vidare att en vanlig 

uppfattning är att många patienter som söker sig till akutmottagning egentligen borde sökt 

sig till primärvården. Ökat inflöde på akutmottagning medför långa väntetider för patienter 

vilket kan äventyra patientsäkerheten. Kecklund et al. (2010) klargör att besvärliga 

arbetstider som många nätter i rad eller kort vila mellan passen, hög arbetsbelastning och 

otillräcklig bemanning är bidragande faktorer till vårdskador. Därtill förekommer det att 

nattpersonal tenderar att bli mindre uppskattade än dagpersonal på grund av bristande 

förståelse av deras arbetsuppgifter (Nilsson, Campbell & Andersson, 2008).  
 

I relation till andra avdelningar än akutmottagning, visar en brittisk studie på medicinska 

och kirurgiska avdelningar å andra sidan att omvårdnad såsom att prata med, informera och 

utbilda patienterna uteblir främst på dagtid, inte nattetid (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow 

& Griffiths, 2013). Detta motsägs av en studie gjord av Oléni, Johansson och Fridlund 

(2003) som visar att patienter inte är lika nöjda med informationsgivning och deltagande i 

vården nattetid. Sjuksköterskornas uppfattning om hur de informerar och bjuder in 

patienterna samstämmer i denna studie inte med patienternas.  

 

Problemformulering  

 

Verksamheten på akutmottagningar behöver vara i ständig aktivitet och beredskap 

(Wikström, 2018). Människans biologi medför att rubbad dygnsrytm kan påverka mental 

förmåga, ge sömnbrist och till och med ofrivilliga insomnaden under arbetspass och nätter 

anses inte vara en bra tid för problemlösning och prestation (Kecklund et al., 2010). 

Patterson et al. (2012) menar att sömnbrist kan inverka negativt på flera kvaliteter som är 

viktiga att bemästra inom akutsjukvård. Dessutom föreligger större risk för medicinska fel 

och vårdskador i samband med trötthet (Patterson et al, 2012), vilket inte underlättas av 

minskad personalstyrka nattetid och en ökad tillströmning av patienter till 

akutmottagningarna (IVO, 2015). Samtidigt är det första mötet mellan patient och 

sjuksköterska viktigt för skapandet av en vårdrelation (Söderlund, 2015). Sjuksköterskan 

ansvarar för att skapa trygghet hos patienten, så att denne känner sig välkommen och sedd 

och patienten har rätt till självbestämmande och att få möjlighet att påverka sin egen vård 

under dygnets alla timmar (Söderlund, 2015).  
 

SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad nattetid på akutmottagning. 
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Frågeställning 

Hur upplever akutmottagningens sjuksköterskor den personcentrerade omvårdnaden 

nattetid? 

 

METOD  

Val av Metod 

 

Denna studie har en kvalitativ design, där avsikten är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning med hjälp av 

intervjuer som utfördes under augusti och september 2018. Enligt Kristensson (2014) 

används kvalitativ metod med fördel i studier där människors upplevelser och erfarenheter 

ska skildras. En deskriptiv ansats användes för att på bästa sätt fånga de erfarna 

upplevelserna. Förhållningssättet för denna studie har varit av induktiv karaktär, vilket 

innebär att slutsatserna bygger på det empiriska materialet (Henricson & Billhult, 2017). 

Författarnas förförståelse var att akutmottagningar utsätts för varierande tillströmning av 

patienter och sjukdomstillstånd (Wikström, 2018), vilket antas påverka den 

personcentrerade omvårdnaden nattetid på akutmottagning.  

 

Urval  

 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts där sjuksköterskor som arbetar natt eller 

skift där natt ingår på akutmottagning medverkar i studien. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att välja ut verksamheter där potentiella informanter finns (Polit & Beck, 2017). 

Urvalsmetoden användes med hänsyn till studiens tidsram att finna informanter. Processen 

började genom kontakt med verksamhetschefer telefonledes. Vi vände oss till 

verksamhetschefer för akutmottagningar på sjukhus utanför Stockholm läns landsting, med 

antagandet att få ökat deltagande utanför Stockholmsregionen. Vi ringde till nio stycken 

verksamhetschefer och pratade i telefon med fyra stycken. De övriga fem lyckades vi inte 

initiera någon kontakt med. Tre av de fyra verksamhetscheferna som vi pratade med var 

intresserade av att veta mer om studien och godkände förfrågan (Bilaga A) om att, med 

deras hjälp, ta kontakt med verksamhetens sjuksköterskor. Den fjärde verksamhetschefen 

tackade nej till medverkande, då verksamheten var under hög arbetsbelastning. De tre 

verksamhetscheferna hjälpte sedan till att komma i kontakt med sjuksköterskor som 

uppfyllde urvalskriterierna för denna studie. De sjuksköterskor som var intresserade av att 

medverka i studien fick ett informationsbrev (Bilaga B) mailat till sig, som beskrev 

studiens upplägg och innehåll, samt om forskningsetiska aspekter såsom frivillighet och 

hantering av data. Informanterna mottog också, i samband med detta, en blankett för 

informerat samtycke (Bilaga B).  
 

Totalt intervjuades tio stycken sjuksköterskor. Fyra av informanterna arbetade på en 

akutmottagning i norra Sverige, två på en akutmottagning i mellersta Sverige och 

resterande fyra på en akutmottagning i södra Sverige. Urvalsgruppen hade varierad 

demografisk spridning med ett åldersintervall på 25–52 år.  
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Vidare förelåg även spridning i informanternas utbildnings- och erfarenhetsnivå, där den 

med lägst antal arbetade år på akutmottagning nattetid uppgick till ett år och där den med 

högst antal arbetade år på akutmottagning nattetid uppgick till tolv år. Två av 

informanterna hade en vidareutbildning inom en specialitet. 
 

De inklusionskriterier som tillämpades i studien var att sjuksköterskorna ska ha arbetat 

nattetid, eller skift där natt ingår, på akutmottagning under minst ett år. Detta för att 

inkludera informanter med erfarenhet och upplevelser av olika patientmöten nattetid. 

Henricson och Billhult (2017) menar att det är av vikt att informanter har erfarenhet av det 

fenomen som står i fokus. Däremot exkluderades inte informanter som enbart arbetat natt 

eftersom nattarbetet är det huvudsakliga syftet i studien. De exklusionskriterier som 

tillämpades var nyutexaminerade sjuksköterskor, samt sjuksköterskor som har arbetat 

mindre än ett år på akutmottagning. Med nyutexaminerad sjuksköterska menas i denna 

studie en sjuksköterska som har arbetat mindre än ett år inom professionen. 

 

Datainsamling 

 

Data från informanterna samlades in med semistrukturerade intervjuer över telefon då 

akutmottagningarna var geografiskt placerade långt från varandra. Med semistrukturerad 

intervju menas att öppna frågor ställs men att de inte behöver komma i en specifik ordning 

(Danielson, 2017a). Forskaren anpassar sig istället till vad som kommer upp under 

intervjun. Genom att anpassa frågorna efter informantens svar kan forskaren välja att ställa 

en följdfråga som är lik eller relaterat till svaret som gavs på föregående fråga, för att på så 

sätt kunna utveckla svaret. Respektive intervju beräknades ta 20 minuter, vilket 

informanterna fick information om på förhand. Intervjuerna skedde under informanternas 

arbetspass vid tillfällen där verksamheten tillät, i ett enskilt rum på respektive arbetsplats. 

En intervju genomfördes utomhus, avskilt från informantens arbetsplats. Vi som 

intervjuade befann oss i ett enskilt rum där endast vi närvarade. En fördel med 

telefonintervju kan vara att informanten känner sig mer trygg på avstånd från forskaren 

(Danielson, 2017a). Dock menar Danielson (2017a) att en nackdel kan vara att 

informantens kroppsspråk inte tas med i beaktande på samma sätt som vid en fysisk träff. 

Danielson (2017a) menar då att det vid en telefonintervju är viktigt att uppmärksamma 

informantens röst och tonläge, då kroppsspråket inte är möjligt att väga in. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobilapplikationen Röstmemon. En av våra mobiltelefoner var på 

högtalarfunktion och lades intill den andra mobiltelefonen som spelade in intervjun. 

Informanterna fick på förhand information om att intervjuerna skulle komma att spelas in, 

och fick ta ställning till detta. Samtliga informanter godkände inspelningen. Efter att 

respektive intervju genomförts fördes de inspelade intervjuerna över till våra respektive 

datorer med lösenordsskydd för en säkrare förvaring.  
 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (Bilaga C). Enligt Danielson 

(2017a) bör en intervjuguide utformas för att fungera som stöd i både planeringen av 

studien och under själva intervjutillfället. Syftet med utformningen av en intervjuguide är 

att ställa relevanta frågor som kan leda till att besvara syftet med studien (Danielson, 

2017a). Forskaren bör vara flexibel och följsam mot respondenten, miljön och det som kan 

ske under intervjutillfället (Henricson & Billhult, 2017). Informanterna i denna studie fick 

inte ta del av frågorna på förhand, då strävan var att fånga de spontana upplevelserna som 

informanterna kom att tänka på, utan någon eventuell utomstående påverkan.  
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Varje intervju började med en genomgång av informationsbrevet (Bilaga B) som 

informanterna tagit del av på förhand.  

I denna studies intervjuguide valde författarna att börja med några demografiska frågor för 

att erhålla en tydligare bild av personens bakgrund och erfarenhet inom ämnesområdet 

(Bilaga C). Sedan övergick intervjun till ämnesrelaterade frågor kopplade till syftet som 

formulerades på ett sådant sätt att informanterna hade möjlighet att svara med sina egna 

upplevelser. Vid behov kompletterades svaren med följdfrågor för att få mer detaljerade 

eller tydligare svar från informanten. Samtliga informanter var kvinnor. 
 

De två första intervjuerna genomfördes som pilotintervjuer, där teknisk utrustning, 

tidsåtgång, upplägg och intervjufrågorna utvärderades efteråt. Danielson (2017a) menar att 

detta förfarande är vanligt vid intervjustudier, för att för att utvärdera upplägg och innehåll. 

Efter dessa två intervjuer utfördes vissa justeringar i upplägget av frågorna för att 

underlätta flödet till de resterande intervjuerna. Dock bedömdes frågorna i sig vara adekvat 

utformade i förhållande till studiens syfte och frågeställning, varför inga frågor togs bort 

eller lades till. Pilotintervjuerna är därför inkluderade i studien. Vi valde att medverka båda 

två under samtliga intervjuer och turades om att agera intervjuare respektive observatör vid 

varannan intervju. Detta val grundades i strävan att förstå och tolka upplevelserna på ett så 

gemensamt sätt som möjligt, samt för att underlätta i analysarbetet efteråt. Observatörens 

syfte var att anteckna, skriva ned följdfrågor till den som intervjuade och att lyssna. 

Danielson (2017a) hävdar att det är viktigt att förklara rollfördelningen för informanten 

vilket också gjordes vid varje intervju. Vidare menar Danielson (2017a) att det kan vara 

tidskrävande och påfrestande för informanten att det är två intervjuare, samt att det kan 

innebära viss påverkan på den information som informanten väljer att dela med sig av. 

 

Databearbetning  

 

Den som hade agerat observatör under intervjutillfället transkriberade intervjun efteråt, 

genom att noggrant skriva ned intervjun i sin helhet i text. Danielson (2017a) menar att det 

är en fördel att transkribera intervjuerna själv framför att låta någon utomstående utföra 

arbetet, då det ger en upprepning av intervjusituationen. Pauser, hummanden och skratt 

involverades i texten för att få med de nyanser som förelåg. Enligt etisk praxis bör de 

transkriberade intervjuerna kodas för att avidentifieras mot en specifik informant 

(Danielson, 2017b). I denna studie har vi tillämpat det på sådant sätt att varje transkriberad 

intervju har kodats med siffran ett till tio, och kodlistan förvaras åtskilt från de 

transkriberade dokumenten på våra respektive datorer med lösenordsskydd.  

 

Dataanalys  

 

Vi har valt att analysera den empiriska datan med hjälp av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är enligt Danielson 

(2017b) en vanlig metod för att analysera text. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

en vital aspekt med metoden är att förstå att de texter som baseras på intervjuer är 

kontextuella. Detta innebär att texterna kan ha flera betydelser beroende på forskarens 

tolkning av dem (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Henricson och Billhult (2017) kan 

resultatet i en intervjustudie inte ses som oberoende av forskaren, då forskaren är med och 

bidrar i skapandet av intervjumaterialet. I denna studie har vi varit noga med att behålla 

kontexten av materialet genom att, i arbetsprocessen, markera ur vilken kontext stycken, 

meningar och citat är hämtade ur. 
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De tolkningar som har gjorts i analysarbetet grundar sig på det som kommit till uttryck 

under de genomförda intervjuerna, där informanterna har förklarat upplevda erfarenheter 

om personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning. 
 

Som ett första steg i analysen av datan i denna studie har den som utfört transkriberingen 

för en viss intervju lyssnat igenom den inspelade intervjun flertalet gånger för att 

kontrollera den transkriberade texten. Efter det har texten skrivits ut för att få en överblick 

över materialet i dess helhet. Vi har båda två läst igenom all transkriberad text i dess helhet 

ett flertal gånger. I nästa steg började det manifesta innehållet av texten att sammanställas. 

Lundman och Graneheim (2017) menar att en analys som håller sig nära den ursprungliga 

texten beskrivs som det manifesta innehållet. Graneheim och Lundman (2004) menar 

vidare att det manifesta innehållet svarar på vad texten innehåller och arbetas fram genom 

att ta ut meningsbärande enheter som kondenseras till koder, som i sin tur grupperas till 

underkategorier och kategorier. I denna studie har texten analyserats i enlighet med detta, 

där underkategorierna och kategorierna utgör underlaget för studiens resultat.  
 

För att underlätta analysarbetet användes en digital tabell (Tabell 1.1) där den första 

kolumnen utgörs av vilken intervjumaterialet är hämtat från och den andra av de 

meningsbärande enheterna. För att förenkla arbetet har de meningsbärande enheterna 

klippts ut ur den utskrivna transkriberade texten och sorterats i tio olika högar, där alla 

meningsbärande enheter från respektive intervju samlats i varsin hög. När detta var gjort, 

fördes de in i den digitala tabellen. Detta förfarande valdes för att få en handgriplig känsla 

för vilka stycken och meningar som svarar mot studiens syfte. Kolumnen till höger av 

denna utgjordes av kondenserad meningsenhet, vilket är en kondensering av de vitala 

delarna ur meningsenheterna. Lundman och Graneheim (2017) menar att kondensering 

innebär att göra texten kortare och mer lätthanterlig, men belyser samtidigt vikten av att 

bevara det centrala innehållet så att inget väsentligt går förlorat. I nästa kolumn skapades 

koder, som togs fram genom att titulera de kondenserade meningsbärande enheterna till 

enstaka ord. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kod en kort sammanfattning av 

den meningsbärande enheten. Den femte kolumnen utgjordes av underkategorier som 

koderna i sin tur har grupperats till och den sjätte av kategorier. I Tabell 1.1 presenteras ett 

utdrag från den genomförda analysprocessen. 
 
Tabell 1.1. Utdrag från analysprocessen av den transkriberade intervjutexten. 

Intervju 

nr 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

2 Ja, det kan nog vara när 

någon kommer in som är 

allra sjukast, då är man där 

hela tiden. 

När någon är allra 

sjukast, då är man 

där hela tiden. 

Allra 

sjukast 

Patientens 

tillstånd 

Personcentrerad 

omvårdnad utifrån 

patientens unika 

behov 

4 Så att det var typ alla var 

upptagna och jag vet att det 

var någon som verkligen 

behövde... 

Alla var upptagna 

och någon verkligen 

behövde... 

Alla var 

upptagna 

Personal- 

styrka 

Personcentrerad 

omvårdnad och 

arbetsresurser 

6 ...att det finns lite extra tid 

på natten, möjligtvis. Men 

sen, ja, det kan ju vara 

tvärtom också att på dagen 

får man tillgång till andra 

saker och det är lättare att 

kolla upp saker. 

Finns lite extra tid 

på natten, möjligtvis. 

Det kan vara tvärtom 

också med tillgång 

och lättare att kolla 

upp saker. 

Möjligtvis 

mer tid på 

natten. 

Nattens 

karaktärs- 

drag 

Personcentrerad 

omvårdnad och 

nattarbete 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden om att hitta en 

balans mellan kunskapsintresse och integritetsintresse. Ny kunskap är en viktig del i 

kunskapsutveckling men det är av väsentlig vikt att skydda medverkande personer mot 

skada och risk mot skada (Vetenskapsrådet, 2017). Vid all forskning som rör människor 

bör nyttan med forskningen jämföras med informanternas intressen (Helgesson, 2015). 

Helgesson (2015) menar att de som väljer att delta som informanter ej ska riskera skador 

eller utsättas för oacceptabla risker. I denna studie togs hänsyn både till nytta och risker för 

informanterna. Nyttan ansågs vara ökad medvetenhet om den personcentrerade 

omvårdnaden nattetid på akutmottagning. De risker som kunde identifieras på förhand var 

förknippade med känslig information. Informanterna kunde möjligtvis upplevt att de inte 

ville svara på frågor där arbetsprestation kunde ses som dålig eller inte tillräckligt bra. 

Hantering av information var därför något som författarna valde att lyfta fram i det 

skriftliga informationsbrevet som informanterna fick ta del av innan intervjun (Bilaga B). 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det av vikt att forskaren inte manipulerar, förvränger eller 

utesluter data för att nå ett visst syfte. Polit och Beck (2017) menar också att det är viktigt 

att reflektera över hur rollen som intervjuare påverkar informanten under intervjutillfället. 

Det är därför betydelsefullt att föra en sådan diskussion både innan intervjutillfället, och 

efteråt (Polit & Beck, 2017). 
 

Helgesson (2015) belyser fyra forskningsetiska krav som ska uppfyllas vid forskning där 

människor medverkar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Helgesson (2015) menar att informationskravet syftar till att informera de 

medverkande i studien om studiens syfte, tillvägagångssätt och vad medverkan innebär. 

Det är av vikt att de medverkande förstår helheten av studien och att de får ta del av den 

information som kan ha betydelse för detta (Helgesson, 2015). I denna studie blev 

informanterna tilldelade ett informationsbrev som beskrev bakgrunden till studien, studiens 

syfte och metod och vad medverkan innebar (Bilaga B). Vidare syftar samtyckeskravet till 

att de medverkande måste samtycka till studien helt på frivillig grund (Helgesson, 2015). 

Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2018) belyser vikten av att 

medverkan i form av informerat samtycke ska ske frivilligt, samt att medverkande ska 

erhålla information för att kunna fatta ett sådant beslut. I informationsbrevet som i denna 

studie delgavs informanterna framgick att studien var helt frivillig och att informanten när 

som helst, utan orsak, får avbryta deltagandet om så önskas. I slutet av informationsbrevet 

tillämpades informerat samtycke där informanten fick godkänna medverkan skriftligen 

(Bilaga B).  
 

Enligt Helgesson (2015) innebär konfidentialitetskravet att medverkan ska hanteras med 

konfidentialitet, där integriteten värnas genom att inte kunna härleda data till en specifik 

medverkande. Informationsbrevet som informanterna delgavs hur data, information och 

personuppgifter skulle hanteras och försäkrade att det som informanterna delade med sig 

av inte skulle gå att härleda varken till person eller verksamhet. Materialet och datan har 

förvarats på författarnas respektive datorer, där lösenordskod finns. I studien valdes, med 

hänsyn till konfidentialitetskravet, att inte presentera informanternas demografiska data 

mer utförligt än vad som är gjort. Detta då ett citat eller exempel som informanterna har 

delat med sig av skulle kunna kopplas tillbaka till informanten i och med studiens ringa 

antal informanter. 
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Vidare har materialet avidentifierats i en ytterligare åtgärd att värna konfidentialiteten. 

Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet endast får användas för det 

forskningsändamål som anges. Det får således inte brukas i andra sammanhang än just i 

studiens syfte (Helgesson, 2015). Detta har respekterats av författarna och materialet har 

inte använts utanför studiens kontext. 

 

RESULTAT  

Tabell 1.2. Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Personcentrerad omvårdnad utifrån patientens unika 

behov 
• Patientgrupper och 

sjukdomstillstånd 

• Patientinformation 

• Sjuksköterskan som person 

Personcentrerad omvårdnad och nattarbete • Nattarbetets karaktärsdrag 

• Nattens effekt på sjuksköterskan 

• Empatisk förmåga 

Personcentrerad omvårdnad och arbetsresurser • Personalstyrka  

• Tillströmning av patienter 

• Känslor av otillräcklighet 

• Teknikens inverkan 

 

Personcentrerad omvårdnad utifrån patientens unika behov  

 

Denna kategori handlar om sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienten utifrån 

dennes unika behov. En gemensam beskrivning som samtliga informanter gav var att de 

försökte se individen i varje patient och anpassa sig till de individuella skillnader som 

finns. Kategorin har delats in i tre underkategorier: patientgrupper och sjukdomstillstånd, 

patientinformation och sjuksköterskan som person. 
 

Patientgrupper och sjukdomstillstånd 

I flera intervjuer betonades att de patientgrupper som kommer in till akutmottagning är av 

stor variation, vilket informanterna menade att de kontinuerligt tar hänsyn till och anpassar 

den personcentrerade omvårdnaden efter patienten. De upplevda skillnaderna som 

framkom i den personcentrerade omvårdnaden var patientens ålder, tillstånd och dennes 

egen kunskap om sitt tillstånd. Flera informanter menade att äldre patienter och barn är 

mer sårbara patientgrupper än andra patienter, de upplevde därför att det blir mer tydligt 

med den personcentrerade omvårdnaden för dessa patienter. 
 

“...vi har ju allt från 0 till 100 år. Det är klart, kommer det in ett 

barn, ja men då måste jag ju ta, ta det, vara på ett visst sätt för att 

vara lugn inför barnet och föräldrarna och kanske ha en lekfull sida 

att ta fram helt plötsligt... Medan en äldre, multisjuk gammal tant 

kanske jag måste göra på nåt helt annat sätt.” (1) 
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Några informanter beskrev att äldre patienter i många fall prioriterades före yngre, förutsatt 

att de yngre inte var akut sjuka eller hade livshotande tillstånd. Till skillnad från den äldre 

patientgruppen framkom att det ofta blev korta möten med yngre och medelålders 

patienter, vilket informanterna upplevde som en försvårande faktor i utförandet av den 

personcentrerade omvårdnaden. Flera informanter menade att de upplevde yngre och 

medelålders patienter som mer självständiga än den äldre patientgruppen. Däremot 

upplevde informanterna att den personcentrerade omvårdnaden fungerar bra och inte 

utelämnas för andra patientgrupper än äldre, i de fall där patienterna hade ett sämre 

tillstånd. 
 

“...måste man prioritera och ta dem sjukaste först. De sjukaste där 

är bra patientcentrering, för då är vi bara med dem.” (2) 

 

En annan viktig aspekt som informanterna framförde var att anhöriga kan spela en viktig 

roll i mötet med patienter på akutmottagning. Informanterna betonade att anhöriga kan dela 

med sig av viktig information om patienten som kan underlätta för att bilda en helhetsbild 

över patientens anamnes och unika behov. 
 

Patientinformation 

Några informanter underströk vikten av att ge patienterna löpande individanpassad 

information under vistelsen på akutmottagningen. En av informanterna menade att 

informationen ligger till grund för att arbeta tillsammans mot samma mål i syftet att 

förbättra patientens tillstånd. Det betonades även att möjligheten att kunna ge patienten 

information ibland kunde stöta på hinder. Dessa hinder kunde vara relaterade till hög 

arbetsbelastning, att det helt enkelt inte fanns tid att ge information. Andra orsaker till 

kommunikationssvårigheter kunde vara att patienter inte accepterade att det inte finns 

samma resurser att tillgå på natten som på dagen, till exempel möjligheten till röntgen. En 

informant beskrev att det i en sådan situation ibland inte har betydelse för hur 

informationen ges, utan att patienten redan kan ha bestämt sig för att inte lyssna på den. 

Vidare kunde hinder i kommunikationen relaterat till patientens tillstånd uppstå, där 

informanten upplevde att patienter hade svårt att förstå den information som gavs.  
 

“...han hade svårt att kommunicera. Men där fick man ju verkligen 

tänka på det här personcentrerade. Hur kommunicerar han och hur 

märker vi att vi får svar på de frågorna som vi behöver?...där fick 

man skriva och prata och så, han fick peka också.” (7) 

 

Sjuksköterskan som person 

Flera av informanterna nämnde att sjuksköterskan som person var en aspekt att ta hänsyn 

till vid den personcentrerade omvårdnaden. Exempelvis framkom att hur informanten ser 

patienten till viss del beror på dennes erfarenhet, där den kliniska blicken kan vara till hjälp 

i mötet med en patient.  
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“Jag tror att när man jobbat ett tag, det är så naturligt... man ser 

patienten. Om man har jobbat ett tag och känner sig trygg i det så 

ser du på patienten ungefär hur den mår och vad den har för 

behov.” (10) 
 

 

Några av informanterna belyste att de upplevde att patienten inte alla gånger hamnade i 

fokus på natten på akutmottagningen, utan att fokus istället riktades mot de åtgärder som 

skulle utföras. Alla informanter delade däremot inte liknande beskrivning utan ett par 

upplevde det motsatta, att patienterna i högsta grad hamnar i fokus på natten. Vidare 

belystes att det kunde vara olika svårt att möta patienters känslor, beroende på vem 

informanten är som person och vilken patient som informanten möter. Flera informanter 

framhöll att det föreligger dilemman gällande att de vill avsätta tid och vara närvarande hos 

alla patienter, men att det ständigt krävs prioriteringar som leder till att det inte alltid är 

möjligt.  
 

“...det blir ju när man kanske står med en röd prioriterad patient 

och kanske två orange, alla ambulanser kommer samtidigt och då 

får jag mer, då får inte jag den kontakten jag vill med patienten och 

jag hinner inte prata med dem... Ibland kan det vara att man missar 

att det är en människa och sådär, för att man bara ska försöka att få 

hjälpa så många som möjligt samtidigt.” (5) 

 

En annan aspekt som belystes var vikten av att kunna vara lyhörd för patientens behov och 

önskemål, men också att kunna inse vad skillnaden är mellan vad patienten behöver och 

dennes önskemål. Några informanter menade att detta är något som utvecklas med 

erfarenhet. 

 

Personcentrerad omvårdnad och nattarbete  

 

Denna kategori belyser informanternas upplevelser av hur nattarbetet kan se ut i relation 

till den personcentrerade omvårdnaden. Innehållsanalysen resulterade i tre underkategorier; 

nattens karaktärsdrag, nattens effekt på sjuksköterskan och empatisk förmåga. 

 

Nattarbetets karaktärsdrag 

Flera av informanterna belyste komponenter som handlar om nattarbetets karaktärsdrag, 

vilket i denna kontext åsyftar arbetets karaktär på akutmottagning nattetid i relation till 

personcentrerad omvårdnad. De flesta informanterna upplevde att det vanligen är färre 

patienter nattetid vilket ger mer tid åt patienterna som i sin tur gynnar den personcentrerade 

omvårdnaden. Informanterna menade att det oftast finns mer tid att förklara och anpassa 

information på natten, och att det är lättare att få en överblick över patienterna på natten 

och se saker som har missats. Flera menade att det på dagtid på akutmottagningen är mer 

rörigt, både på grund av mer personal och en högre tillströmning av patienter. 

 

“…oftast känns det som att man har lite mer tid på natten... Så det 

känns som att man får mer tid med patienterna. Och när man har 

mer tid så är det ju lättare och liksom sitta ner och prata, se och 

lyssna.” (6) 
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Flera informanter var eniga i upplevelsen att helgnätterna ofta är mer stökiga och röriga 

relaterat till fler alkohol- och narkotikapåverkade patienter jämfört med veckans övriga 

nätter, vilket de upplever ökar arbetsbelastningen. En informant upplevde dock att 

patienterna är mer svårhanterliga överlag på natten jämfört med på dagen. En annan 

informant underströk att det överlag är mindre aktuellt med personcentrerad omvårdnad på 

akutmottagning, både dag- och nattetid, då patientmötet i de flesta fall är så pass kort. 

Ytterligare en informant menade att det inte föreligger någon skillnad alls mellan natt- och 

dagtid. 

 

Nattens effekt på sjuksköterskan 

Flera av informanterna beskrev hur nattens olika timmar kan påverka deras arbete och 

relation till den personcentrerade omvårdnaden. En majoritet av informanterna upplevde 

att den personcentrerade omvårdnaden påverkas under nattpasset, det vill säga att tiden på 

natten har en inverkan. Först och främst var de flesta informanterna eniga i upplevelsen om 

att det är mer att göra tidigt under nattpasset. Det betonades även att informanterna kände 

sig mer pigga under de första timmarna på kvällen när de nyligen påbörjat sitt arbetspass 

än senare under natten. 

 

“Tidigare på kvällen så är man ju eller natten då är man ju piggare 

och då är det ju lättare liksom att vara lyhörd för vad patienten har 

för behov och önskningar.” (8)  

 

Sedan framkom en nästintill enig bild av att det framåt de sista timmarna på nattpasset 

uppstår en trötthet som leder till att den personcentrerade omvårdnaden påverkas på något 

sätt. Flera upplevde att det var svårare att se till hela patienten, att fokus istället mer blir på 

att färdigställa de åtgärder och arbetsuppgifter som ska göras, som en isolerad händelse.   

 

“Mera vid fem-sex-tiden så kanske, då blir man mer att man är lite 

snabbare in till patienterna. Ja, man blir mycket tröttare den tiden. 

Då kan jag tänka mig att det kanske blir lite mer sämre kanske.” (3) 

  

Endast en informant upplevde att tröttheten inte speglar utförandet av den personcentrerade 

omvårdnaden, utan att det mer beror på vana, att informanten vänjer sig att hantera 

tröttheten och inte låter den påverka arbetet. 
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Empatisk förmåga 

Den empatiska förmågan upplevdes av flera informanter som en vital del i bemötandet av 

patienter på akutmottagningen nattetid. Men trots att informanterna menade att de i de 

flesta situationer försöker visa empati gentemot patienterna, kan arbetet i sig vara en 

försvårande faktor. Dels relaterat till trötthet under nattarbetet, men även på grund av de 

akuta situationer som kan uppstå. Flera informanter menade att de i akuta situationer 

behöver kanalisera all fokus på att utföra livräddande åtgärder, och att det empatiska 

förhållningssättet då hamnar i periferin för stunden. 

 

“Rent mentalt så är man kanske inte på topp empatiskt efter klockan 

tre-fyra om jag ska vara helt ärlig. Det är inte så att jag är elak mot 

patienterna klockan tre-fyra på morgonen och fram till klockan sju 

när jag går hem... hjärnan är ju gjord för att egentligen sova den 

tiden” (1) 

 

Personcentrerad omvårdnad och arbetsresurser  

 

Denna kategori framhäver aspekter som informanterna har belyst rörande personcentrerad 

omvårdnad i relation till arbetsresurser. De underkategorier som skapats är: personalstyrka, 

tillströmning av patienter, känslor av otillräcklighet samt teknikens inverkan. 

 

Personalstyrka 

Flera av informanterna uppgav att personalstyrkan är lägre nattetid jämfört med dagtid. 

Däremot har konsekvenser av den lägre personalstyrkan nattetid skildrats på lite olika sätt. 

Några beskrev att det inte finns tid att utföra personcentrerad omvårdnad i lika hög grad 

nattetid jämfört med dagtid, relaterat till den lägre personalstyrkan nattetid. Informanterna 

framhöll att de då ofta behöver åtgärda det som är akut för stunden istället för att arbeta 

proaktivt. 

 

“På natten är vi så lite personal, så om det kommer många patienter 

så hinner vi inte med den patientcentrerade omvårdnaden. Då 

kanske man släcker mer bränder…” (2) 

 

Några informanter upplevde å andra sidan att den lägre personalstyrkan nattetid även har 

sina fördelar i och med att det krävs mer samarbete mellan sjuksköterskorna och att 

beslutsvägarna går fortare. Informanterna upplevde att det ökade samarbetet mellan 

sjuksköterskorna kan leda till en känsla av ökad trygghet i personalgruppen, som i sin tur 

kan återspeglas i en bättre personcentrerad omvårdnad gentemot patienterna. 

 

“...på natten är man ju ett mindre antal personer som jobbar kring 

patienten och det är ju på ett sätt mer positivt för att vi är ett färre 

antal som har hand om patienten och beslutsvägarna går oftast 

fortare... Så det är väl mer personcentrerat på natten för att det är 

mindre personal kring patienten.” (1) 
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Tillströmning av patienter 

Majoriteten av informanterna upplevde att det ofta är lägre tillströmning av patienter till 

akutmottagning på natten än på dagen. De menade att lågt inflöde av patienter nattetid ger 

tid för den personcentrerade omvårdnaden, vilket flera av informanterna beskrev som en 

positiv aspekt med nattarbetet. Informanterna menade att det lägre antalet patienter nattetid 

leder till att de har tid att finnas till för patienterna i högre utsträckning än när det är många 

patienter på mottagningen. 

 

“...på nätterna har ju oftast vi mindre patienter, så då kan man ha 

lite mer tid för de patienterna man har och se dem på ett annat 

sätt.” (8) 
 

 

 

 

Informanterna beskrev vidare att när det har varit hög tillströmning av patienter nattetid på 

akutmottagning upplever de ofta att tiden inte räcker till, att det inte finns tid att vara inne 

hos patienterna i den utsträckning informanterna egentligen ville vara. 

 

“...men om vi har jättemycket att göra på natten, då hinner vi inte 

med det för att vi är för få personal. Så det är så, det beror på 

patientflödet. “(2) 

 

Känslor av otillräcklighet 

Känslan att inte räcka till var en förekommande upplevelse hos flera av informanterna. En 

vanlig anledning till detta berodde på hög arbetsbelastning, där informanterna haft så 

mycket att göra att de har varit tvungna att prioritera de allra viktigaste åtgärderna, ofta 

medicinska- och medicinsktekniska sådana och därmed utelämna personcentrerad 

omvårdnad.  

 

“…sitta ner prata, kunna ha tid att hålla någon i handen och visa 

trygghet liksom, att man finns där. Det är många ensamma patienter 

som inte har någon anhörig vid sin sida och då hade man önskat att 

man kunde finnas där och prata och så.” (5)   

 

Några av informanterna betonade även att stress var starkt relaterat till känslan att inte 

hinna med sina patienter. En informant berättade att denna stress ibland följer med en hem, 

att det är först i efterhand som informanten kunnat pusta ut och reflektera över arbetspasset 

och vad som kunde gjorts annorlunda.  

 

“Och det händer väl ofta att man känner att man inte räcker till. 

Men att man kanske skulle gjort något mer…” (10) 
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Teknikens inverkan 

Några av informanterna upplevde även att tekniska hjälpmedel i vissa fall underlättar den 

personcentrerade omvårdnaden nattetid. De menade att tekniken ibland kunde användas till 

att inte glömma bort omvårdnadsåtgärder i pressade arbetssituationer relaterade till hög 

arbetsbelastning, vilket i sin tur också ökade den personcentrerade omvårdnaden. 

 

“...vi jobbar i [program] och då ser man ju liksom, ah nu är det 

dags att omvårdnadsronda här…” (4) 

 

Det framkom även att de standardiserade vårdprogrammen som finns underlättar en del när 

tröttheten kan slå till framåt de sista timmarna av arbetspasset. En informant menade att 

när tröttheten tar vid är det svårare att tänka efter så mycket själv, och att tekniska 

hjälpmedel då kan stödja arbetet extra.  

 

“Det finns ju standardiserade vårdprogram och grejer, vad vi ska 

göra, när man söker på olika åkommor och så. Framåt morgonen så 

är det lättare att man faller tillbaka på det och lutar för det är att 

inte tänka efter så mycket själv. Men vi försöker ju ändå alltid ha 

patienter lite i fokus för att det liksom ska bli ett så bra möte som 

möjligt.” (8) 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

 

Relaterat till den förförståelse som vi hade för ämnet och med den teoretiska bakgrunden i 

denna studie, antogs att resultatet skulle präglas av en brist på personcentrerad omvårdnad 

nattetid på akutmottagning. Däremot visade resultatet en annan, mer positivt präglad 

beskrivning av detta. Ett utmärkande fynd rör sjuksköterskans förmåga att se patienten som 

helhet på akutmottagning nattetid. Enligt McBrien (2009) är det i den personcentrerade 

omvårdnaden önskvärt att se helheten hos individen och inte enbart koncentrera sig på en 

del, utan att personen ska värdesättas och stå i centrum. I vår studies resultat framkommer 

två skilda redogörelser för detta. Den ena vittnar om, i likhet med McBriens (2009) teori, 

att den stora variation av patienter som söker sig till akutmottagning också leder till ett 

hänsynstagande hos informanterna, där patienternas ålder, tillstånd och person tas i 

beaktande vid mötet och i den personcentrerade omvårdnaden. Detta har varit extra tydligt 

gällande omhändertagandet av äldre och barn. Enligt Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti och 

Galvin (2013), som intervjuade sjuksköterskors upplevelser av att ta hand om äldre 

patienter på en akutmottagning, framkom att adaptionen av geriatriska principer integreras 

långsammare inom akutsjukvården än den övriga vården. Dessutom sker vården ofta 

snabbt och det är mycket som händer samtidigt, vilket kan leda till förvirring hos den äldre 

patienten. Vidare framkom även att miljön på akutmottagningen inte är anpassad till de 

äldre, samt att begränsning i tid och antal personal gjorde det svårt att ta hand om äldre 

som ofta har ett stort vårdbehov (Boltz et al., 2013). Gällande barn är det även viktigt att 

anpassa vården till deras nivå och förståelse, vilket informanterna i vår studie beskrev. 

Enligt Salmela, Aronen och Salanterä (2010), som intervjuade barn i åldrarna 4–6 år, 

visade resultatet att många av barnen upplevde rädsla inför bland annat medicinska 

undersökningar, för att separeras från sina föräldrar och lämnas ensamma samt rädsla för 

sjukhusutrustning. En reflektion om detta relaterat till resultatet i vår studie är att 

sjuksköterskor kan se dessa patientgrupper som mer sårbara än unga vuxna och 

medelålders patienter. I samband med detta resonerar vi över om ett av de fyra centrala 

begreppen inom personcentrerad omvårdnad (McCormack & McCance, 2016), vara i 

relation, är enklare att praktisera med just patientgrupperna äldre och barn. McCormack 

och McCance (2016) menar att vänlighet är det första steget mot att visa respekt i mötet 

med patienten och möjligtvis kan det förefalla mer naturligt att bemöta en mer sårbar 

patientgrupp med vänlighet är en mindre sårbar patientgrupp. Däremot finns också en 

motsättning till McBriens (2009) teori, där den andra redogörelsen tyder på att det vid 

akuta tillstånd finns svårigheter med att just se hela patienten. Fokus har tagits från 

patienten som helhet till det specifika problemområde som föreligger, eller till att utföra en 

viss omvårdnads- eller medicinteknisk åtgärd som kan vara livräddande. Detta kan 

relateras till McConnells et al. (2016) studie om att sjuksköterskor på akutmottagning 

främst interagerar med patienter i samband med ett medicinsk-tekniskt moment eller vid en 

livräddande åtgärd. Vi resonerar om McCormack och McCances (2016) begrepp vara med 

sig själv kan återspeglas i sjuksköterskans erfarenhet, där det möjligen är enklare att se till 

hela patienten och ta reda på patientens värderingar, samt att vara medveten om hur sina 

egna värderingar påverkar omvårdnaden, när sjuksköterskan är erfaren och trygg i sin roll 

på akutmottagningen.  
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Däremot hävdar McCormack och McCance (2016) att en annan viktig aspekt att ha i 

åtanke utöver sjuksköterskans erfarenhet, är att vårdkulturen på arbetsplatsen också bidrar 

till svårigheter med att se till hela patienten, där vårdkulturen inom akutsjukvård fokuserar 

på medicinsk-tekniska färdigheter framför omvårdnadsmässiga. En viktig aspekt att ha i 

åtanke gällande detta är även att arbetet på en akutmottagning kräver att sjuksköterskan ska 

kunna triagera de varierande sjuka patienterna som kommer in till mottagningen, för att 

säkerställa att den patienten med störst behov av vård får hjälp först (Wikström, 2018; 

McBrien, 2009). Denna typ av arbete riktar fokus på patientens tillstånd snarare än på 

patienten som helhet. Ett annat betydelsefullt fynd var upplevelsen att utföra 

personcentrerad omvårdnad utifrån patientens unika behov. Detta visade sig baseras på 

sjuksköterskans kliniska erfarenhet, där det var mer naturligt för en erfaren sjuksköterska 

att se patientens unika behov och att vara trygg i den vetskapen, än vad det var för en 

sjuksköterska med mindre erfarenhet. Vidare belyser Zani et al. (2014) vikten av att 

involvera anhöriga vid vårdmötet mellan patient och sjuksköterska. I denna studie 

framkom detta som ett värdefullt stöd att försöka tillämpa när möjlighet fanns; anhörigas 

hjälp i exempelvis anamnesen kan underlätta i skapandet av en helhetsbild av patienten. 

Möjligheten att kunna möta patientens unika behov i den personcentrerade omvårdnaden 

berodde också, enligt de empiriska fynden i denna studie, på förmågan att kommunicera 

med patienten. Det framgick exempelvis att hinder för god kommunikation kunde vara hög 

arbetsbelastning eller patientens tillstånd som försvårade kommunikationen. Här anses 

empiri och teori överensstämma, där det ur vårt resultat framgick att fokus låg på att 

försöka tyda patientens tillfredsställelse vid kommunikationssvårigheter och där Zani et al. 

(2014) menar att det är av vikt att kunna bemästra kroppsspråk för att skapa en bra relation 

med patienten. Vidare menar Walkinshaw (2011) att den personcentrerade omvårdnaden 

på en akutmottagning är hotad på natten, relaterat till den mindre personalstyrkan och 

trötthet hos densamma. Resultatet från denna studie visar två sidor av detta, där den ena är 

att patienter som är mest akut sjuka får bra personcentrerad omvårdnad. Den andra sidan 

tyder på att det kan föreligga brist på personcentrerad omvårdnad för patienter som inte är 

akut sjuka. Vi reflekterar över om sjuksköterskor på akutmottagning kan har utvecklat 

viktiga färdigheter i att kanalisera den personcentrerade omvårdnaden till de patienter som 

behöver den som mest. Således kan Walkinshaw (2011) ha en viktig poäng i sin teori att 

utebliven personcentrerad omvårdnad beror på resursbrist, och inte på brist på kompetens 

hos sjuksköterskan. Vidare tangerade några informanter den empatiska förmågan som en 

aspekt i personcentrerad omvårdnad. De beskrev att samtal med patienter kunde förkortas 

något framåt de sena timmarna på nattpasset. Detta var relaterat till att sjuksköterskan var 

trött efter flera timmars arbete. Vi resonerar att trötthet kan drabba sjuksköterskan när som 

helst under dygnet, inte minst under nattarbete då kroppen enligt Kecklund et al. (2014) 

egentligen är ämnad för att sova. Därför kan det vara svårt att undvika upplevelsen av 

trötthet. Det framkom även att vissa situationer kan försvåra den empatiska förmågan, till 

exempel akuta sjukdomstillstånd där sjuksköterskan måste prioritera åtgärder för att rädda 

liv. Vid livräddande situationer kan det därför vara svårt att använda sin empatiska 

förmåga då fokus istället ligger på att den livräddande åtgärden utförs korrekt. Enligt 

McBrien (2009) tenderar den empatiska och personcentrerade omvårdnaden att brista på 

akutmottagningar. I denna studies resultat framkom att natten påverkar informanterna 

olika. Vi kan se en tydlig indelning där informanternas upplevelser av detta var uppdelade i 

två motpoler. Några upplevde att den personcentrerade omvårdnaden försämrades på 

natten relaterat till trötthet och mindre personalstyrka medan andra upplevde att den blev 

bättre relaterat till färre patienter och personal nattetid.  
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En informant upplevde även att det var lättare att se om något missats i vårdprocessen 

eftersom sjuksköterskan följer patienten längre på natten jämfört med på dagen. I en studie 

på medicinska och kirurgiska avdelningar utförd av Ball et al. (2013) framkommer att 

aktiviteter som att prata med och informera patienter främst uteblir på dagtid, inte nattetid. 

Resultatet i denna studie visar på ett liknande utfall, där det i flera fall har upplevts att det 

finns mer tid för patienten på natten. Enligt IVO:s rapport (2015) leder den otillräckliga 

bemanningen på akutmottagning nattetid till att sjuksköterskan inte hinner genomföra 

arbetsuppgifter som exempelvis triagering och att fullfölja ordinationer. I denna studies 

resultat framkom inga beskrivningar av detta, men däremot att den personcentrerade 

omvårdnaden kan påverkas. Vidare framhäver resultatet att mötet med patienten ofta är 

kort och tidspressat, vilket även styrks av en studie av Andersson, Jakobsson, Furåker och 

Nilsson (2012) där de fann att mötet med patienterna på en akutmottagning oftast är korta 

och standardiserade med begränsat fokus på personcentrerad vård. Således kan det 

föreligga svårigheter att, i enlighet med Travelbees teori (Jahren Kristoffersen, 2006) om 

de olika stegen i en interaktionsprocess, hinna med att gå igenom denna process på 

akutmottagningen. Detta öppnar för reflektion om processen i många fall stannar upp och 

avslutas kort efter att det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten har ägt rum, 

vilket kan försvåra möjligheten att skapa en meningsfull relation. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) belyser att en bra relation mellan vårdare och patient är en 

förutsättning för att vårdmötet ska bli bra, där det första mötet spelar en vital roll. Eftersom 

det första mötet mellan sjuksköterska och patient sker frekvent på akutmottagning, 

resonerar vi om sjuksköterskor på akutmottagning är bättre på att hantera dessa situationer, 

jämfört med sjuksköterskor inom andra verksamheter, just för att de blir “specialister” på 

det första mötet. Dehring et al. (2018) menar att kroppen påverkas både biologiskt och 

psykologiskt vid nattarbete. Trots att människan är gjord för att sova på natten måste 

akutsjukvården bedrivas dygnet runt. Konstant nattarbete är bättre för den psykologiska 

hälsan och biologiska sovklockan jämfört med skiftarbete (Dehring et al., 2018), men 

samtliga informanter i studien arbetade roterande treskift vilket kan leda till negativ 

psykologisk och fysiologisk påverkan på hälsan. En vanligt förekommande konsekvens av 

skiftarbete är dålig sömnkvalitet, vilket visas i en studie utförd av De Martino, Abreu, 

Barbosa, Teixeira (2013). Deras studie utfördes genom att 60 medverkande sjuksköterskor 

använde en sömndagbok för att redovisa deras sömnvanor. Resultatet visade att 68,3 

procent av deltagarna rapporterade dålig sömnkvalitet relaterat till skiftarbete (De Martino 

et al., 2013). Enligt Kecklund et al (2010) och Patterson et al. (2012) kan konsekvenser av 

trötthet vara att sjuksköterskan får minskad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga 

och Stressforskningsinstitutet (2010) menar att trötthet kan leda till misstag i arbetet. I 

denna studie har inga sådana konkreta misstag i arbetet framkommit som varit relaterade 

till medicinska fel, vårdskador eller att patientsäkerheten äventyras. Däremot har tröttheten 

satt sina spår i den personcentrerade omvårdnaden, som för några av informanterna har 

påverkats i negativ riktning när tröttheten slagit till. En ytterligare reflektion kan föras med 

hänsyn till den geografiska platsen för akutmottagningarna som deltog i studien, om den 

kan ha haft betydelse för faktorerna tillströmning av patienter och personalstyrkan på 

natten. I en rapport av Socialstyrelsen (2017) framkom att det finns ett samband mellan 

akutmottagningarnas storlek, antal besökare och den totala vistelsetiden. Akutmottagningar 

som har färre än 20 000 besök per år har en kortare medianvistelsetid jämfört med 

akutmottagningar som har fler besökare per år. I rapportens resultat framhävs även tydligt 

att tiden det tar att få träffa en läkare på akutmottagningen är längre i de större städerna 

jämfört med de mindre (Socialstyrelsen 2017).  
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Detta tyder på att resultatet möjligen hade sett annorlunda ut avseende dessa faktorer om 

studien hade ägt rum på akutmottagningar i Sveriges största städer. Vi relaterar detta till 

urbaniseringen, det vill säga att befolkningen är större till antal i storstäder vilket 

antagligen ökar tillströmningen av patienter. Dessutom råder brist på sjuksköterskor 

(Statistiska Centralbyrån, 2017) vilket antas försvåra bemanningen inom samtliga 

vårdverksamheter, däribland akutmottagningar. Kristensson Uggla (2015) betonar också, i 

likhet med McBrien (2009), vikten av att lyssna till patientens berättelse och identifiera 

och använda patientens egna resurser i den personcentrerade omvårdnaden. Utifrån denna 

studies resultat förelåg flera aspekter som i praktiken både försvårar, men främst gynnar 

detta. De försvårande aspekterna bedöms vara personalstyrkan på akutmottagning nattetid, 

som är lägre än den under dagtid (IVO, 2015), samt den emellanåt höga tillströmningen av 

patienter nattetid. I denna studie framkom att just dessa två faktorer i flera fall har 

resulterat i tidsbrist och att personcentrerad omvårdnad därför inte har utförts. Men båda 

dessa aspekter hade även en positiv infallsvinkel där majoriteten av informanterna 

upplevde att det i många fall också finns mer tid för den personcentrerade omvårdnaden 

nattetid, främst relaterat till lägre tillströmning av patienter nattetid.  

 

Metoddiskussion  

 

Den valda kvalitativa metoden i denna studie anses ha varit relevant utifrån studiens 

syftesformulering, där sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid 

på akutmottagning låg i fokus. Detta utgår från Kristenssons (2014) förklaring att kvalitativ 

metod är att föredra i skildrandet av personers upplevelser och erfarenheter. Således skulle 

inte en kvantitativ metod ha lett till resultatet som föreligger denna studie. Vidare menar 

Henricson (2017) att trovärdigheten och pålitligheten i resultatet ökar när studien har fler 

författare och när utomstående har granskat resultatet. I denna studie har vi arbetat 

gemensamt med studiens olika delar och haft en kontinuerlig diskussion gällande deras 

respektive tolkningar. Utomstående, i form av handledare och handledningsgrupp, har 

också bidragit till att öka resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. Enligt Henricson 

(2017) är det viktigt att diskutera urvalets påverkan på studiens resultat. De bortfall av 

verksamheter som förelåg studien anses grunda sig i hög arbetsbelastning på 

akutmottagning, där vi inte lyckades komma i kontakt med verksamhetschef eller i det fall 

där en verksamhetschef avböjde medverkan relaterat till den höga arbetsbelastningen. 

Bekvämlighetsurvalet resulterade i att samtliga informanter var kvinnor då inga män valde 

att medverka i studien. En reflektion gällande detta kan vara om resultatet hade blivit 

annorlunda om urvalet även hade inkluderat män. Vidare såg vi en fördel i om 

informanterna även hade arbetat dagtid för att kunna erhålla upplevda jämförelser i den 

personcentrerade omvårdnaden mellan natt- och dagpass. En ytterligare reflektion kring 

urvalet är dess överförbarhet, det vill säga om urvalet kan överföras och kopplas till andra 

sammanhang och kontexter. Vi reflekterar över att resultatets överförbarhet ligger i 

läsarens beslut, där läsaren själv avgör huruvida resultatet kan anses vara överförbart eller 

inte till avsedd verksamhet. Kristensson (2014) menar att resultatet i en kvalitativ studie 

där resultatet utgörs av människors upplevelser och erfarenheter, inte kan anses vara 

överförbart till andra kontexter, det vill säga inte kan ses som generella upplevelser. 

Resultatet i denna studie ger en beskrivning av sjuksköterskors olika upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning, vilket var syftet med studien. 

Målet med urvalet anses därför uppnått. Däremot hade möjligtvis andra inklusions- och 

exklusionskriterier kunnat erhålla högre variation av informanternas erfarenheter, något 

som Henricson (2017) menar kan öka trovärdigheten och överförbarheten i en studie.  
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Mer avgränsade inklusions- och exklusionskriterier skulle i denna studie kunna relaterats 

till ett mer specifikt åldersintervall, både män och kvinnor samt ett högre antal år inom 

yrket. Vidare reflekterar vi om urvalets tillvägagångssätt kan ha inneburit en selektionsbias 

(Polit & Beck, 2017). Verksamhetscheferna som hjälpte oss att komma i kontakt med 

informanterna kan ha valt ut dessa av olika anledningar. Det kan även ha förelegat en 

urvalsbias (Polit & Beck, 2017), där de informanter som valde att delta i studien kan ha 

haft en viss inställning eller uppfattning studiens ämne. Intervjuerna utfördes som 

telefonintervjuer där vi båda närvarade under samtliga intervjuer. Enligt Danielson (2017a) 

kan en fördel med telefonintervju vara att informanten känner sig mer trygg på avstånd 

från den som intervjuar. Valet att närvara båda två grundade sig i en försäkran om att förstå 

och tolka informanternas upplevelser på liknande sätt. En av oss agerade intervjuare och 

den andre observatör, för att ge en tydlig rollfördelning till informanten. Vi ville även att 

informanten skulle känna sig mer trygg i och med att endast en av oss ställde frågor. 

Danielson (2017a) hävdar att det är viktigt att förklara detta, då det kan vara påfrestande 

för informanten att vara två intervjuare. Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att 

reflektera över hur rollen som intervjuare påverkar informanten under intervjutillfället. Hur 

vi ställde frågorna, i vilket tonläge och hur vi bekräftade informanternas upplevelser och 

beskrivningar är faktorer som kan ha påverkat vad som delgavs. En nackdel rörande 

telefonintervjuer är att informantens kroppsspråk inte tas i beaktande på samma sätt som 

vid ett fysiskt möte (Danielson, 2017a). I denna studie har informanternas röstlägen 

uppmärksammats som exempelvis kan skildra allvar, pauser och tveksamheter. Därför 

anses inte ett annorlunda tillvägagångssätt ha stärkt studiens trovärdighet nämnvärt. 

Intervjuerna hade förvisso kunnat hållas via exempelvis videosamtal istället för över 

telefon, för att på så sätt inte gå miste om informanternas kroppsspråk (Danielson, 2017a). 

Möjligheten till detta undersöktes dock inte, utan valdes bort i antagandet att brist på 

tillgång till teknisk utrustning på akutmottagningarna kunde begränsa eventuell 

medverkan. Platsen för intervjuerna, som var på informanternas respektive arbetsplats, kan 

också diskuteras utifrån möjliga påverkansfaktorer på datainsamlingen. Valet av 

intervjuplats kan ha haft betydelse i form av att informanterna inte ville vara kritiska till 

verksamheten, om det fanns risk att någon kollega eller överordnad hade råkat överhöra 

intervjun. Danielson (2017a) betonar vikten av att kunna sitta avskilt och ostört under en 

intervju, för informanten ska kunna känna sig trygg i att medverka. I denna studie 

försäkrade vi oss om att informanterna befann sig i ett enskilt rum innan intervjun startade. 

En intervju utspelade sig utomhus, utanför akutmottagningens verksamhet. En möjlig 

fördel med valet av plats för intervjuerna kan ha varit att informanterna befann sig i nära 

anslutning till arbetet, vilket kan ha framkallat en högre känsla av inlevelse för studiens 

ämne. Informanterna fick inte ta del av frågorna på förhand, utan första gången de hörde 

frågorna var under intervjun, i ett försök att erhålla spontana upplevelser. En reflektion 

kring detta är om resultatet kunde blivit ett annat om informanterna hade fått möjlighet att 

mer noggrant tänka igenom vilka situationer och exempel de ville lyfta fram under 

intervjun. Kanske hade informanterna valt situationer och exempel som speglar hur de vill 

uppfattas snarare än hur det faktiskt är? Eller möjligtvis hade detta lett till ännu mer 

beskrivande, eller till och med fler, situationer eller exempel än de som uppkom? Vi 

reflekterar även över om känsligheten i ämnet kan vara en bärande faktor för att 

informanterna inte valde att dela med sig av upplevelser av att inte hinna med 

arbetsuppgifter, eller av att ha gjort misstag i arbetet relaterat till trötthet och otillräcklig 

bemanning. Kjellström (2017) menar att det är viktigt att ta hänsyn till att informanter kan 

uppleva vissa ämnen som känsliga, samt att det kan föreligga individuella skillnader i vad 

som anses som känsligt och inte.  
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Den analysmetod som valdes i denna studie, Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys, ansågs ha varit relevant som analysmetod, då denna metod är vanlig för 

analys av text (Danielson, 2017b). En annan analysmetod hade kunnat ge ett annat resultat, 

vilket är viktigt att ha i åtanke vid reflektion över studiens trovärdighet. Vi har under 

arbetets gång reflekterat och diskuterat om hur de ska förhålla sig till de etiska principerna 

som präglas av en studie som denna. Ett etiskt dilemma som kan diskuteras i efterhand 

angår de fyra första intervjuerna och berör informations- och samtyckeskravet som 

Helgesson (2015) presenterar. I kontakten med verksamhetschefen för denna 

akutmottagning framkom att de hade möjlighet att medverka ganska omgående. Detta 

ledde till att informanterna fick informationsbrevet och godkände det tätt inpå intervjun. 

Enligt Helgesson (2015) syftar informationsbrevet till att informera informanterna om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och vad medverkan innebär. Polit och Beck (2017) menar 

vidare att deltagare bör tilldelas tid för att läsa på om studien och kunna lämna ett 

informerat samtycke. I denna studie hade det möjligtvis varit mer etiskt korrekt att ge 

informanterna mer tid att läsa igenom informationsbrevet innan de gav sitt godkännande. 

Dock lutar vi oss på antagandet att informanterna i efterhand hade avböjt sin medverkan 

om de, efter mer betänketid, hade valt att avstå medverkan. Möjligheten till detta framkom 

i det informationsbrev som informanterna godkände. Samtliga informanter uppgav att de 

läst igenom, förstått och godkänt innehållet. Inför intervjuerna som följde såg författarna 

till att informanterna fick mer tid på sig att läsa och godkänna medverkan i studien.  

 

 

Slutsats   

 

De slutsatser som kan härledas utifrån studiens resultat är att sjuksköterskors upplevelser 

av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning beror på följande huvudsakliga 

faktorer. Först och främst upplevdes den äldre patientgruppen och barn vara enklare att ge 

personcentrerad omvårdnad till jämfört med andra patientgrupper. Vidare spelade 

patientens sjukdomstillstånd en avgörande roll i omvårdnaden, där sjuksköterskorna 

upplevde att patienter med de mest akuta tillstånden erhåller den bästa personcentrerade 

omvårdnaden. En vital aspekt var vidare att natt- och skiftarbete till viss del försvårar den 

personcentrerade omvårdnaden med hänsyn till trötthet och lägre empatisk förmåga hos 

sjuksköterskorna längre in på nattpasset. Resultatet påvisar slutligen att det överlag finns 

mer tid för den personcentrerade omvårdnaden nattetid på akutmottagning jämfört med 

dagtid. Detta är dock starkt relaterat till akutmottagningens personalstyrka nattetid och till 

tillströmningen av patienter till akutmottagningen nattetid; faktorer som i denna studie har 

visat sig vara centrala för sjuksköterskans möjlighet att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt.   

 

Fortsatta studier   

En liknande studie på de större akutmottagningarna i Sveriges största städer kan vara en 

fortsättning för att undersöka om det föreligger skillnader i upplevda erfarenheter beroende 

på akutmottagningens storlek. Vidare skulle en liknande studie med manliga informanter 

kunna utreda om det finns skillnader i upplevda erfarenheter mellan kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor. En annan fortsättning kan vara att studera personcentrerad omvårdnad 

nattetid i den prehospitala vården, där akutsjukvård utförs utanför akutmottagningens 

område. Ett ytterligare förslag kan vara studier riktade mot andra avdelningar utöver 

akutmottagning där patienter vanligtvis sover nattetid, för att belysa eventuella skillnader i 

den personcentrerade omvårdnaden mellan dag och natt. 
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Klinisk tillämpbarhet   

Denna studie belyser ämnet personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning ur 

sjuksköterskors perspektiv för att medvetandegöra, exemplifiera och försöka skapa en 

bredare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av detta. Vidare är förhoppningen att de 

situationer som framkommit ur studien kan fungera som reflekterande exempel och 

diskussionsunderlag i kontexter med personcentrerad omvårdnad nattetid på 

akutmottagning, men även inom andra sammanhang inom vårdsektorn där akutsjukvård 

bedrivs. 
 

Tack till verksamheter, deltagare och handledare   

Vi vill rikta ett stort tack för medverkan till berörda verksamheter och deltagande 

sjuksköterskor. Tack för all hjälp, engagemang och för intresset för studiens ämne. Ett 

extra stort tack riktas till handledaren, som outtröttligt har stöttat oss genom hela 

uppsatsprocessen.  
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BILAGA A 

Brev till verksamhetschef 

                                                                                                                             Ort, datum 

  
Till verksamhetschef            

NN 

XXkliniken, XXsjukhuset 
  
  
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 5, heter Isak och 

Klara, och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. I vår 

studie ämnar vi studera sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid 

på akutmottagning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

upplägg). Vi önskar därför genomföra korta telefonintervjuer, cirka 20 minuter, med 

sjuksköterskor under deras arbetspass. Sammantaget behövs 6-8 intervjuer, varav gärna 

några från er verksamhet. Dessa vill vi genomföra under augusti-september månad, i år. 

Allt material kommer att avidentifieras för att resultaten ej ska kunna härledas varken till 

deltagare eller verksamheter. 
  
Vi är mycket intresserade av få genomföra denna studie vid er klinik. 
  
Vid godkännande att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för din underskrift 

av medföljande bilaga som därefter scannas och mailas tillbaka. Känner du dig tveksam till 

att studien genomförs vid kliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare 

frågor rörande vår studie är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
  
Vänliga hälsningar, 

                                      

__________________________               __________________________ 

Isak Wenestam                                                               Klara Nyberg Dahlbäck 

Isak.wenestam@stud.shh.se                                     klara.dahlback@stud.shh.se  

                                                                

__________________________ 

Handledares namnteckning 
 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 
 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 

  
  
 

  

mailto:Isak.wenestam@stud.shh.se
mailto:klara.dahlback@stud.shh.se
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BILAGA A 

Sammanfattning av arbetets upplägg och 

innehåll 
  
Arbetets titel 

”Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning – 

En intervjustudie” 

  
Problemområdet kortfattat beskrivet 

Akutmottagningar behöver vara i ständig aktivitet och beredskap, dagtid som nattetid. 

Människans biologi medför att rubbad dygnsrytm kan påverka mental förmåga och leda till 

sömnbrist. Nätter anses inte vara en bra tid för problemlösning och sömnbristen kan 

inverka negativt på flera kvaliteter som är viktiga att bemästra inom akutsjukvård. Trots 

detta utförs kvalificerad vård av nattarbetande sjuksköterskor runt om på 

akutmottagningar. Det första mötet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för 

skapandet av en vårdrelation där sjuksköterskan skapar trygghet hos patienten, där denne 

känner sig välkommen och sedd. Patienten har rätt till självbestämmande och att få 

möjlighet att påverka sin egen vård under dygnets alla timmar. Studier visar att patienter 

både är nöjda och mindre nöjda med detta. Men hur ser sjuksköterskor på saken? Vilka är 

deras upplevelser av den personcentrerade vården nattetid? 

  
Syftet med arbetet 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad nattetid på akutmottagning. 
  
Arbetets design och metod för datainsamling 

Studien kommer att genomföras med en kvalitativ metod där vår avsikt är att med hjälp av 

intervjuer studera sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på 

akutmottagning. Datainsamling kommer att ske genom telefonintervjuer med 

sjuksköterskor som arbetar natt, eller skift där natt ingår. 
  
Tidslängd för arbetet 

Intervjuerna beräknas ta cirka 20 minuter per sjuksköterska. Uppsatsarbetet pågår under 10 

veckor hösten 2018. Datainsamlingsperiod är beräknad till slutet av augusti till mitten av 

september. 
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BILAGA A 

Godkännande för genomförande av studie 

  
Jag godkänner härmed att ”Isak Wenestam och Klara Nyberg Dahlbäck” får utföra studien 

”Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning – 

En intervjustudie” på kliniken under tidsperioden augusti-september 2018. 
  
  
__________________________ 

Ort, datum 

  
__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

  
__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA B 

Brev till informanter 
Datum, Akutmottagningen, XX 

Förfrågan om studiedeltagande och information till studiedeltagare 

Vi önskar tillfråga dig om du vill delta i en studie. I det här dokumentet får du information om 

studien och vad det innebär att delta. 
  

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 5, heter Isak och Klara, och 

ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Bakgrunden till studien är, att 

det första mötet mellan patient och sjuksköterska är viktigt för skapandet av en vårdrelation där 

sjuksköterskan skapar trygghet hos patienten, där denne känner sig välkommen och sedd. 

Akutmottagningar behöver vara i ständig beredskap, dag som natt. Nattarbete kan dock leda till 

rubbad dygnsrytm, trötthet och sömnbrist vilket kan inverka negativt på sjuksköterskans förmåga 

att arbeta personcentrerat. Trots detta utförs kvalificerad vård av nattarbetande sjuksköterskor runt 

om på sjukhusens akutmottagningar. Därför ämnar vi studera sjuksköterskors upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning med kvalitativ metod och studien görs som 

en intervjustudie. 
  

Du tillfrågas att medverka i studien då du arbetar natt på akutmottagning, i form av endast 

nattarbete eller skiftarbete där natt ingår. Vi har fått kontakt med dig genom XX på XX. 

Hur går studien till? 

Deltagandet i studien innebär att du intervjuas av en av oss per telefon under cirka 20 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in för att vi på ett tillförlitligt sätt ska kunna ta hand om det du berättar. 

Eventuell risk med medverkande kan vara av känslomässig art; till exempel att du väljer att lyfta 

fram en situation som du upplevt jobbig eller svår. Du får, när som helst under intervjun, välja att 

pausa eller avbryta. Allt material kommer att avidentifieras så att det inte går att härleda varken till 

dig som intervjudeltagare eller aktuell verksamhet. Vi kommer att genomföra sex-åtta intervjuer i 

den här studien. Intervjuerna kommer sedan att analyseras och resultatet presenteras i en uppsats. 
  

Informationen du lämnat om dig som studiedeltagare kommer finnas tillgänglig för dig om du 

önskar, under uppsatsperiodens arbete, höstterminen 2018. Du kommer inte få ta del av andra 

deltagares information och de kommer inte heller ha tillgång till din. När studien är klar och vi 

kommit fram till ett resultat finns det möjlighet för Dig att ta del av detta i form av uppsatsen, om 

så önskas. Om du vill avbryta ditt deltagande ombeds du kontakta ansvariga för studien (se nedan). 

Du är också välkommen vid frågor. 

Med vänliga hälsningar Sophiahemmet Högskola och ansvariga för den här studien  

                     

__________________________                                __________________________ 

Isak Wenestam                                                                      Klara Nyberg Dahlbäck 

isak.wenestam@stud.shh.se                                        klara.dahlback@stud.shh.se  

                                                               

 

 

Handledares namnteckning, Handledares namnförtydligande, Handledarens telefonr               
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BILAGA B 

Informerat samtycke till 

deltagande i studien 
 
Härmed intygar jag att jag har fått muntlig och skriftlig information om studien “Sjuksköterskors 

upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning – En intervjustudie”. 

Deltagandet är helt frivilligt och jag kan när som helst välja att avbryta mitt deltagande, om jag så 

önskar. 
  

  

__________________________ 

Datum 

  

__________________________ 

Namnteckning, studiedeltagare 

  

__________________________ 

Namnförtydligande, studiedeltagare 
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BILAGA C 

INTERVJUGUIDE  
 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du varit ssk? 

• Har du någon vidareutbildning? Vilken i så fall? 

• Hur länge har du arbetat på akutmottagning? Alt. vald enhet 

• Hur länge har du arbetat skift/natt? 

• Har du själv valt att jobba natt? 

• När arbetade du natt senast? (Kan det bli aktuellt att fråga det?) 

• Vad innebär personcentrerad omvårdnad för dig?  

• Reflekterar du över personcentrerad vård och hur du arbetar med det? 

• Kan du berätta något om det? 

• Vill du berätta om hur du upplever personcentrerad omvårdnad på natten på 

akutmottagningen? Berätta om hur ett patientmöte där kan vara för dig. 

• Skulle du kunna ge ett exempel på en situation där du tillämpar personcentrerad 

omvårdnad på natten? 

• Hur upplever du en sådan situation? 

• Skulle du vilja berätta om en situation där du känner att det saknades 

personcentrerad omvårdnad vid omhändertagandet? Hur upplevde du det? 

• Reflekterar du över hur andra kollegor arbetar med personcentrerad omvårdnad? På 

vilket sätt då? 

• Upplever du att den personcentrerade omvårdnaden ser annorlunda ut nattetid än 

dagtid? Följdfråga; På vilket sätt? Hur känner du kring det?  

• Kan du komma på något konkret som du önskar att du gjorde/hade tid att göra för 

patienten men som inte görs? Hur kommer det sig? 

• Upplever du att personcentrerad omvårdnad kan variera under själv nattpasset? När 

i så fall? På vilket sätt? 
  
Allmänna följdfrågor: 

  

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla? 

• Vad innebär det? 

• Vad kände du? 

• Vad tänker du om detta? 

• Kan du ge ett exempel? 

• Kan du förtydliga det? 

  

Avslutande frågor 

  

• Är det något du tycker vi har missat att fråga om den personcentrerade 

omvårdnaden på natten? 

• Är det något som du vill tillägga? 

  
  
Varmt tack för att du ville delta!  
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