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SAMMANFATTNING 
 
Antalet patientbesök på landets akutmottagningar har ökat och inflödet av patienter är 
oförutsägbart vilket kan leda till en ojämn arbetsbelastning, långa väntetider och påverkad 
patientsäkerhet. De som söker vård upplever många gånger oro för sin hälsa och upplever 
därmed att de behöver hjälp och en snar medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 
Utifrån detta har flera av landets akutmottagningar infört så kallad spot check, vilket 
innebär att en sjuksköterska bedömer patienten genom ett kort “face to face”-möte redan i 
akutmottagningens reception. Spot check görs i syfte att bedöma hur snart ett triageteam på 
akutmottagningen bör träffa patienten, alternativt om patienten kan hänvisas till annan 
vårdnivå. 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av faktorer som kan 
påverka patientsäkerheten vid “spot check” på akutmottagningar. 
 
Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Intervjuer utfördes 
på två akutmottagningar i västra Sverige. Tio sjuksköterskor med minst två års erfarenhet 
av arbete på akutmottagning inkluderades. Dessa intervjuades med semistrukturerade 
frågor. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och analyserades genom en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Resultatet av innehållsanalysen utmynnade i två kategorier: “Spot check som arbetsmetod” 
och “Arbetssätt för ökad patientsäkerhet”. Utifrån dessa formulerades fyra underkategorier. 
Dessa handlade om hur hänvisningar redan i spot check kunde påverka flödestiderna på 
akutmottagningen, att sekretess var en viktig faktor för att bevara patienternas integritet 
samtidigt som bristande sekretess kunde försvåra adekvata bedömningar i spot check. 
Vidare framkom upplevelse av att patientsäkerheten stärktes genom att en sjuksköterska 
både ser och bedömer patienten direkt vid dennes ankomst och att sjuksköterskan har 
uppsikt över väntrummet. Slutligen betonades vikten av att sjuksköterskan, för att främja 
god patientsäkerhet, behövde vara både kompetent och erfaren för att arbeta i spot check. 
 
Studiens slutsats indikerar att spot check som arbetsmetod kan vara ett sätt för 
akutmottagningar att skapa förutsättningar för ökad patientsäkerhet, genom att patienter 
redan vid ankomst till akutmottagningen får en tidig medicinsk bedömning av sitt 
hälsotillstånd av en sjuksköterska i receptionen. 
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ABSTRACT 
 
The numbers of patient visits to the country's emergency departments have increased and 
the influx of patients is unpredictable, which can lead to an uncontrollable workload, long 
waiting times and affected patient safety. Those who seek healthcare often experience 
anxiety about their health and may feel the need for an immediate help and an immediate 
medical assessment of their state of health. Based on this, several of the country's 
emergency departments have introduced a so-called spot check, which means that a nurse 
assesses the patient through a short "face-to-face" meeting already at the emergency 
department's reception. Spot check is made in order to assess how soon a triage team at the 
emergency department should meet with the patient, or if the patient can be referred to 
another level of care. 
 
The purpose of the study was to describe the nurses' experiences of factors that could affect 
patient safety at spot check on emergency departments. 
 
The method used was a qualitative interview study with inductive approach. Interviews 
were conducted at two emergency departments in western Sweden. Ten nurses with at least 
two years' experience from work in an emergency department were included. These were 
interviewed with semi-structured questions. The interview material was transcribed 
verbatim and analyzed by a qualitative content analysis. 
 
The results of the content analysis resulted in two categories: "Spot check as a working 
method" and "Working methods for increased patient safety". Based on these, four 
subcategories were formulated. These concerned how referrals already in the spot check 
could affect the flow times at the emergency department, that confidentiality was an 
important factor in preserving the patients' integrity, while lack of confidentiality could 
make adequate assessments in spot check difficult. Furthermore, experience emerged from 
the fact that patient safety was strengthened by a nurse seeing and assessing the patient 
directly at his or her arrival and that the nurse supervised the patients waiting. Finally, the 
importance of the nurse, in order to promote good patient safety, had to be both competent 
and experienced to work in the spot check. 
 
The study's conclusion indicates that spot check as a way of working can be an option for 
emergency departments to make prerequisites to increase patient safety by having a nurse 
medically assessing the patients at arrival to the emergency department. 
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INLEDNING 
 
Sedan år 2004 har antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar ökat 
(Källberg, 2015; Socialstyrelsen, 2014) och under samma tidsperiod har även väntetiderna 
ökat (Socialstyrelsen, 2018). De som söker vård upplever många gånger oro för sin hälsa 
och kan uppleva att de behöver hjälp och en snar medicinsk bedömning av sitt 
hälsotillstånd (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, [SBU], 2010), 
vilket enligt Patientlagens 2§, 2 kap. (SFS, 2014:821) snarast ska ske om det inte är 
uppenbart obehövligt. Enligt SBU, (2010) sker den första bedömningen av en 
sjuksköterska. Det är hennes ansvar att bedöma hur akut patientens tillstånd är och därmed 
hur snart patienten behöver träffa en läkare. Denna snabba bedömning av patienter som 
anländer till en akutmottagning kan, om den enbart baseras på samtal med patienten och 
okulär bedömning, kallas spot check. Detta görs i syfte att fördela patienterna till rätt 
vårdnivå, till exempel hur snabbt ett triageteam på akutmottagningen bör träffa patienten, 
alternativt om patienten kan hänvisas till primärvården. Kunskap om sjuksköterskors 
upplevelser av samband mellan spot check och patientsäkerhet vore därför av intresse att 
studera vidare då detta kan påverka patientsäkerheten. 

BAKGRUND 

Akutsjukvård och akutmottagning 
 
Ett särdrag som skiljer akutmottagningar från övrig öppenvård är att människor får vård 
utifrån medicinsk angelägenhetsgrad och inte utifrån ankomsttid (Weber, 2018). Svensk 
akutsjukvård arbetar för ett professionellt medicinskt omhändertagande av patienter med 
akuta skador och sjukdomar. De större, sjukhusbundna akutmottagningarna har öppet 
dygnet runt veckans alla dagar (Källberg, 2015). På en akutmottagning kan människor söka 
akut vård utan att beställa tid. Inflödet av patienter är oförutsägbart vilket kan leda till en 
okontrollerbar arbetsbelastning (Källberg, 2015). På en akutmottagning behandlas 
allvarliga sjukdomstillstånd eller olycksfall där omhändertagandet inte får fördröjas, men 
också sjukdomstillstånd som inte bedöms vara akuta. De akuta tillstånden kan till exempel 
röra sig om plötsligt uppkommen bröstsmärta, andningsbesvär, akut insättande svår 
huvudvärk, svåra buksmärtor, större sårskador och blödningar, kramper, medvetslöshet och 
frakturer. Eftersom akutsjukvård innebär att vård ska ges till människor som drabbats av 
plötslig ohälsa ska ingen planerad vård förekomma där (Källberg, 2015). Enligt 
Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, [SENA], (2017), 
står svensk akutsjukvård inför stora förändringar i avseende att förbättra vårdmötet, 
tillgodose befolkningens vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en god, 
säker och tillgänglig vård. 
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Triage 
Patientinflödet på en akutmottagning går inte att styra och varierar över både dygnet, 
veckan och året (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). När mängden patienter överstiger 
akutmottagningens personalresurser är det nödvändigt att göra prioriteringar så de med 
störst behov av snabb läkarbedömning och vård omhändertas först. Detta kallas triage 
(Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 2005; Weber, 2018). En sjuksköterska på 
akutmottagning måste besitta kunskap om när akutsjukvård är nödvändig och därmed 
kunna bedöma vilken vårdnivå som är befogad för varje enskild patient, det vill säga, rätt 
patient ska få rätt vård, på rätt nivå, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Om detta fungerar 
ökar patienternas möjlighet till välbefinnande och överlevnad och vården blir mer 
kostnadseffektiv (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012; SENA, 2017). Enligt Ericson och 
Ericson (2012) är en av de viktigaste uppgifterna för en sjuksköterska på en 
akutmottagning att prioritera inkommande patienter efter medicinsk angelägenhetsgrad. 
Sanders och Minick (2014) menar att triagemötet är mångfacetterat och därför krävs en 
kompetent och erfaren sjuksköterska som kan fatta korrekta beslut. Målet är att patienter 
som söker på akutmottagning ska bedömas inom högst 15 minuter efter ankomst enligt ett 
triagesystem (Andersson, Omberg, & Svedlund, 2006; Farrokhnia & Göransson, 2011), till 
exempel Rapid Emergency Triage Treatment System (RETTS), vilket är en 
bedömningsalgoritm som med hjälp av vitalparametrar och en standardiserad 
anamnestagning tillsammans med sökorsak och patientens symtom ger rekommendation 
om patientens prioriteringsnivå (Predicare, 2019). Om patientens vårdbehov i enlighet med 
Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2015) inte anses kräva akutmottagningens 
medicinska resurser ska mottagande sjuksköterska hänvisa patienten till annan vårdnivå 
eller ge egenvårdsråd. Detta görs för att minska väntetiden för de patienter som behöver 
akutsjukvård. Enligt Weber (2018) tar triageringsarbetet stora resurser och Servais Iversen 
et al. (2018) konstaterar att flera studier påpekar att triagealgoritmer kan vara tidskrävande, 
men få har undersökt hur mycket tid formaliserad triage tar. De menar vidare att detta är 
intressant eftersom ett ineffektivt triagesystem kan medföra långa väntetider utan 
medicinsk bedömning. 

Spot check 
Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg (2008) menar att, för att tidigt kunna 
identifiera de patienter som är i störst behov av akutsjukvård behövs ett välfungerande 
system varför olika modeller tagits fram. Till exempel kan akutmottagningar med stor 
belastning och högt patientinflöde vara i behov av att ha ett tvåstegssystem för 
triageringen. Detta innebär att en sjuksköterska först gör en så kallad spot check och senare 
görs en mer ingående triagering bedside av ytterligare en sjuksköterska (Ericson & 
Ericson, 2012). Enligt SBU´s rapport “Triage och flödesprocesser på akutmottagningen” 
(2010), beskrivs termen spot check som “Snabb bedömning av patienter som anländer till 
en akutmottagning i syfte att fördela patienterna till rätt process”. Vidare beskrivs att där 
spot check finns görs en första bedömning av en sjuksköterska i receptionen. Enligt 
Emergency Nurse Consultant Association [ENCA], Faculty of Emergency Nursing [FEN], 
Royal College of Nursing Emergency Care Association [RCN], The College of Emergency 
Medicine Clinical Effectiveness Committee [CEM], (2011) ses spot check, som ett kort 
“face to face”- möte mellan patient och sjuksköterska, vilket bör ske inom 15 minuter från 
ankomst och detta möte bör inte ta mer än fem minuter. 
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Människor kan trots avsaknad av verifierad diagnos eller uppenbara symtom uppleva 
ohälsa. I spot check, som vid så många andra tillfällen inom omvårdnaden, har 
kommunikationen och samtalet en central betydelse (Travelbee, 1971). I samtalet kan 
patienten förmedla behov, tankar och känslor och utifrån det måste sjuksköterskan ha 
kunskap och förmåga att analysera det patienten sagt och göra en sammanfattning för att 
bedöma den enskildes vårdbehov (Travelbee, 1971). Hur patienter beskriver sina symtom 
kan påverka den bedömning som mottagande sjuksköterska gör och därmed också vilken 
vård de får. Ibland ger patienter en vag beskrivning till varför de söker vård, därför är det 
viktigt att sjuksköterskan i spot check ställer relevanta följdfrågor för att få en 
övergripande bild av hur akut patientens tillstånd är. Relevanta frågor kan vara till exempel 
symtomdebut, symtomduration, eventuell orsak, konsekvens av ohälsan och vad som 
försämrar eller förbättrar symtomen (Farquharson, Johnston & Bugge, 2011). 
Patientsäkerheten kräver att sjuksköterskan i spot check ska kunna ställa de frågor som 
behövs för att göra en korrekt bedömning av patientens vårdbehov, vilket även enligt 
Farquharson et al. (2011) anses viktigt för att få en övergripande bild av hur akut 
patientens tillstånd är. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) beskriver det 
skydd, i form av sekretess, som den enskilde har laglig rätt till inom hälso- och sjukvården. 
Sekretess gäller både patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Enligt 
Sanders och Minick (2014) finns två viktiga faktorer för att sjuksköterskan ska kunna göra 
adekvata bedömningar. Dessa är god patientkontakt och att kunna ”läsa mellan raderna”. 
Om sjuksköterskan kan etablera en god kontakt med patienten kan hon också få en bättre 
beskrivning av dennes vårdbehov. Efter en inledande snabb bedömning sorteras 
patienterna antingen till annan vårdnivå eller vidare till utökad triage av ett team, som kan 
bestå av sjuksköterska, undersköterska och ibland även sekreterare och/eller läkare (SBU, 
2010). 

Sjuksköterskans kompetens och ansvar 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) har, för att säkerställa en nationell gemensam 
beskrivning av legitimerade sjuksköterskors ansvar och kompetens, utgivit en 
kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, vilket Socialstyrelsen tidigare 
gjorde. För att i framtiden kunna säkerställa att sjuksköterskans kompetens vidareutvecklas 
menar Smith (2012) att en definition behövs. O'leary (2012) menar att det saknas 
utvecklade metoder för att mäta sjuksköterskors kompetens. Att utveckla instrument för 
detta skulle på sikt kunna påverka vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Altmann 
(2007) har studerat Patricia Benners modell om sjuksköterskans kompetens och utveckling 
från novis till expert och betonar hennes distinktion mellan teoretisk och praktisk kunskap. 
Utifrån Benners teori anses de kliniska situationer en sjuksköterska ställs inför vara mer 
komplexa än vad formella modeller och läroböcker kan framställa. Sjuksköterskor på den 
novisa nivån förlitar sig i stor utsträckning på sina kollegors erfarenhet och kunskap för att 
försäkra sig om att de fattar adekvata beslut (Sedgwick, Grigg & Dersch, 2014). Numera 
ligger ansvaret att säkerställa att legitimerade sjuksköterskor har erforderlig kompetens hos 
verksamhetschefen inom respektive enhet. Utifrån Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 
kompetensbeskrivning ska den legitimerade sjuksköterskan bland annat, i partnerskap med 
patienten och/eller dennes närstående, ansvara för bedömning av patientens hälsotillstånd 
både genom patientens subjektiva upplevelse och objektiva data. Vidare beskrivs hur 
sjuksköterskan ska värna patientens behov, rättigheter och möjligheter till att kunna skapa 
kontakt och kontinuitet i vårdkedjan. 
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Den legitimerade sjuksköterskan ska också, enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 
kompetensbeskrivning, ansvara för att vård genomförs så att patientens värdighet och 
integritet bevaras. 
 
I hennes ansvar ingår också att dokumentera i patientens journal vid all patientkontakt i 
syfte att bidra till en god och säker vård. Patientjournalen är en viktig informationskälla för 
vårdgivare och patient (Patientdatalagen, SFS, 2008:355). Behandlingsförlopp och vilka 
vårdinsatser som utförts ska gå att utläsa. Denna lag styr hur patientjournaler ska hanteras. 
Det är vårdgivarens skyldighet att se till att lagen följs. Björvell (2018) beskriver vikten av 
att patientjournalen inte bara ska vara ett arbetsredskap för den personal som vårdar 
patienten, utan också finnas tillgänglig för patienten själv och att rådgivning och viktig 
information som lämnats till patient ska dokumenteras. Sjuksköterskan ska också kunna 
kommunicera med patienten och dennes anhöriga på ett respektfullt, empatiskt och lyhört 
sätt. Enligt Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 
(2017) är en akutsjuksköterska en sjuksköterska med examen på avancerad nivå med 
inriktning mot akutsjukvård. Detta innebär att en akutsjuksköterska bör ha 
handlingsberedskap och prioriteringsförmåga vid akuta vårdsituationer utöver den 
kompetens en grundutbildad allmänsjuksköterska har. 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 
2013). Begreppet personcentrering används alltmer i nationella och internationella 
sammanhang för att beskriva ett omvårdnadssätt där patienten står i centrum (McCance & 
McCormack, 2013; Wallström, Ekman & Taft, 2017). McCormack et al. (2010) har 
definierat begreppet personcentrering för att möjliggöra implementering i praktisk 
omvårdnad. Sammanfattningsvis menar de att terapeutiska relationer behöver utvecklas 
mellan vårdgivare, patient och dennes närstående. Grundläggande är bland annat respekt 
för personen och dennes autonomi. För att ett personcentrerat förhållningssätt ska fungera 
krävs en miljö som kontinuerligt främjar utveckling. Det finns dock en risk att begreppet 
personcentrering används ytligt utan någon djupare förankring i den kliniska vardagen 
(McCance & McCormack, 2013). Som sjuksköterska på akutmottagning ska arbetet ske 
utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt, både i förhållande till patienten och 
till dennes närstående. Det är viktigt att patienten känner delaktighet i beslut om den vård 
som ges. Detta är extra viktigt utifrån den utsatta och sårbara position patienten och dennes 
närstående befinner sig i på en akutmottagning (Kristensson Uggla, 2014; SENA, 2017). 
Att behandlas med empati, bemötas respektfullt och få sina symtom bekräftade ger, enligt 
Rantala, Ekwall & Forsberg, (2016) patienten möjlighet att känna sig delaktig i de beslut 
som fattas. Vid praktisk tillämpning av personcentrerad vård måste personen sättas före 
sjukdomen och då är patientens berättelse central. Berättelsen talar om vem personen är 
och den ger hen en identitet (Ekman et al., 2011; Swedberg, 2010). Vid anamnestagning 
tolkar sjuksköterskan patientens symtom, men vid personcentrerad vård utgår 
sjuksköterskan från patientens tolkning av sina besvär, vilket sedan ligger till grund för 
vidare vård (Swedberg, 2010). 
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Vårdmötet 
 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori från 1971 fokuserar på de mellanmänskliga möten som 
uppstår inom omvårdnaden. Hon menar att varje individ är unik och måste ses om en 
människa och inte som en sjukdom eller diagnos. Vid det första mötet, vilket spot check 
innebär, etableras en mellanmänsklig relation och kommunikationen sker både verbalt och 
icke verbalt. Vid detta möte är det viktigt att sjuksköterskan inte bildar sig en förutfattad 
mening om patienten (Travelbee, 1963). 
I spot check sker korta möten och enligt Travelbee (1971) är varje människa unik och 
människors upplevelse av sjukdom och lidande mycket varierande, varför sjuksköterskan 
alltid måste göra en individuell bedömning av varje människa som söker vård. Om 
sjuksköterskan saknar förmåga att se den vårdsökande som en unik individ kan, enligt 
Travelbee (1971), viktig information som patienten försöker förmedla gå förlorad. 
 
Enligt 1§, 3 kap. i Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], (SFS, 2017:30), ska all vård i 
Sverige ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Hälso- och sjukvården har som mål att främja god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Kristensson Uggla (2014) och SENA (2017) beskriver 
akutsjukvård utifrån de korta, komplexa och snabba vårdmöten där prioriteringsförmåga 
och handlingsberedskap krävs. Människor som drabbats av plötslig ohälsa behöver en 
korrekt bedömning av sitt vårdbehov utifrån en holistisk människosyn. Sjuksköterskan 
måste kunna kommunicera på ett respektfullt sätt med alla patienter och anhöriga. 
 
En människa som upplever sjukdom och lidande har ett stort behov av att få berätta och att 
bli lyssnad på. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå vilket tillstånd patienten befinner 
sig i och då måste tid och utrymme ges för att lyssna lyhört på dennes berättelse 
(Travelbee, 1964; Wallström et al., 2017). Den som lyssnar påverkar berättelsens 
utformning (Koskinen, 2017; Swedberg, 2010; Wallström et al., 2017). Om sjuksköterskan 
är närvarande och lyssnar aktivt på patienten under vårdmötet inger det trygghet (Elmqvist 
et al., 2012; Rantala et al., 2016). Enligt 1§, 5 kap. i Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], 
(SFS, 2017:30) har de vårdsökande rätt att få sitt behov av trygghet och säkerhet 
tillgodosett. 
 
Erfarenhet är till nytta för sjuksköterskor då de kan vara mer avslappnade och 
anpassningsbara i vårdmötet. Patienter känner av om sjuksköterskan ger ett stressat intryck 
Elmqvist et al. (2012). Patienter som upplever att de tas på allvar och får svar på sina 
frågor känner sig bekräftade och därmed kan de uppleva trygghet trots hänvisning till 
annan vårdnivå (Winneby, Flensner & Rudolfsson, 2014). Rantala et al. (2016) har i sin 
forskning funnit att de fyra viktigaste hörnstenarna i vårdmötet utgörs av att lyssna på 
patienten, förklara, inge trygghet och ta patienten på allvar. 

Patientsäkerhet 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], (SFS, 2017:30), stadgas i 1§, 3 kap. att den som har 
det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Om vården inte 
vidtar rätt åtgärder i förhållande till patientens tillstånd kan patientsäkerheten äventyras 
och vårdskada inträffa (Socialstyrelsen, 2017). 
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I patientsäkerhetslagen (2010) beskrivs patientsäkerhet som skydd mot vårdskada, vilket 
innebär att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvård. Detta innefattar 
också att skada inte får inträffa på grund av att vården inte vidtar nödvändiga åtgärder 
förknippade med patientens hälsotillstånd. Vidare beskrivs att en vårdskada är "lidande, 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården" 
(Patientsäkerhetslag, 5§, 1 kap. SFS, 2010:659). Enligt Källberg (2015) anses att ett ökat 
antal vårdsökande på en akutmottagning kan vara ett hot mot patientsäkerheten. 
 
Inspektionen för vård och omsorg [IVO], (2015) fann vid sina intervjuer med 
akutvårdspersonal att några av de faktorer som påverkar patientsäkerheten är personalens 
kompetens, adekvat bemanning i förhållande till patientinflöde, lämpliga lokaler, tillgång 
till vårdplatser och rätt patienter på rätt vårdnivå. Om detta inte fungerar anses 
patientsäkerheten inte kunna upprätthållas. Eftersom det är svårt att bemanna 
akutmottagningar med kompetent och erfaren personal samtidigt som antalet sökande ökar, 
menar IVO, (2015) att den höga arbetsbelastningen i kombination med stress utgör en 
patientsäkerhetsrisk. Även Källberg, Ehrenberg, Florin och Göransson (2017) menar att 
hög arbetsbelastning i kombination med andra riskfaktorer, såsom bristande 
kommunikation och kontroll kan medföra ett hot mot patientsäkerheten. Aiken et al. 
(2014), finner att det finns ett klart samband mellan bemanning, sjuksköterskans 
kompetens, ett ökat patientinflöde och hotad patientsäkerhet. Carlson (2016) beskriver hur 
vårdens kvalitet drastiskt minskar när patienter tvingas vistas onödigt länge på en 
akutmottagning på grund av bristande resurser. 
 
Allt fler människor med icke akuta åkommor söker sig, enligt IVO, (2015) till 
akutmottagningarna i landet trots att de egentligen borde omhändertas via primärvården. 
Detta innebär att mängden patienter på akutmottagningarna ökar och därmed ökar också 
vänte- och vistelsetiderna (Stauber, 2013). Det ökade patientinflödet, en alltmer stressad 
arbetsmiljö och arbetsuppgifter som avbryts kan leda till bristfälliga medicinska 
bedömningar och felprioriteringar (Berg, Kjellström, Göransson, Östergren, Florin & 
Ehrenberg, 2013; SBU, 2010). Enligt Ödegård (2013) är sjuksköterskans personliga 
egenskaper avgörande och hon menar att varje sjuksköterska måste lita till sin egen 
förmåga vid varje vårdmöte för att främja god och säker vård. Forsgren, Forsman och 
Carlström (2012) menar att patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans erfarenhet, då 
de olika bedömningsinstrument som finns inte tar hänsyn till alla faktorer som en erfaren 
sjuksköterska använder sig av för att bedöma patientens vårdbehov. Om 
bedömningsinstrumenten får företräde framför sjuksköterskans erfarenhet kan det resultera 
i minskad patientsäkerhet. Varje sjuksköterska bär själv ansvaret för hur hon fullgör sina 
arbetsuppgifter. Vårdgivaren har ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, 
vilket innebär att planera och leda verksamheten så kravet på god vård upprätthålls. 
Samtidigt ska vården bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
(Patientsäkerhetslag, SFS, 2010:659). 
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Problemformulering 
 
Sedan år 2004 har antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar ökat 
(Källberg, 2015; Socialstyrelsen, 2014). Tid från ankomst till triagering kan därför 
periodvis bli lång.Detta kan resultera i att allvarligt sjuka patienter i behov av akut 
medicinsk vård får vänta i väntrummet utan bedömning av sjuksköterska. Dessa patienter 
kan utgöras av till exempel människor med allvarliga infektioner, svåra smärtor och hjärt- 
eller andningsrelaterade besvär (Västra Götalandsregionen, 2017). 
 
På en del av Sveriges akutmottagningar registreras patienten vid ankomsten av en 
mottagande kanslist eller sekreterare. På andra akutmottagningar bemannas receptionen av 
en sjuksköterska, som utför en så kallad ”spot check”, det vill säga en första snabb 
bedömning av den akut sökande patienten. 
Vid de fall då patientregistrering sker via mottagande kanslist eller sekreterare kan 
medicinsk bedömning av sjuksköterska bli fördröjd, vilket kan medföra att akut vård och 
patientsäkerhet inte kan garanteras.  
Att genom en intervjustudie undersöka sjuksköterskors upplevelse av hur patientsäkerheten 
påverkas av “spot check” i receptionen vore därför värdefullt. 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av faktorer som kan påverka 
patientsäkerheten vid “spot check” på akutmottagningar. 

METOD 

Ansats och design 
 
Studien använde en kvalitativ metod med induktiv ansats. Denna metod fokuserar på 
granskning och tolkning av texter, ofta inom vårdvetenskap, och är lämpad i samband med 
utskrift av inspelade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014; Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Den induktiva ansatsen valdes eftersom vi inte hade någon teoretisk 
referensram att utgå ifrån och då vi förutsättningslöst ville se om vi genom en 
intervjustudie kunde finna något generaliserbart, dra slutsatser och se samband utifrån 
studiens syfte. När ett fenomen ska studeras används ett mindre antal informanter, ofta tio 
eller färre (Polit & Beck, 2017). Utifrån detta sattes målet att genomföra åtta till tio 
intervjuer. Studien utgick från empirin i sjuksköterskornas olika vårdmiljöer för att finna 
allmängiltiga samband (Jacobsson, 2011). En kvalitativ intervjustudie med 
semistrukturerade intervjufrågor valdes för att besvara studiens syfte. 
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Urval 
 
Urvalsmetod 
Ett ändamålsenligt urval tillämpades vid val av akutmottagningar för intervjustudien. 
Urvalet skedde genom att först göra en kartläggning av akutmottagningar i västra Sverige, 
för att identifiera vilka akutmottagningar som använde spot check som arbetsmetod. Endast 
två av dem hade implementerat spot check, varför dessa valdes. Ett ändamålsenligt urval 
tillämpades även vid val av informanter, vilket innebar att sjuksköterskor som kunde ge 
svar på studiens syfte valdes (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var sjuksköterskor med erfarenhet, det vill säga att de skulle ha arbetat 
under minst två år på akutmottagning och arbetat både med och utan spot check. Utifrån 
Patricia Benners (2001) modell om sjuksköterskans utveckling från novis till expert fann vi 
en beskrivning av hur en sjuksköterska kan öka sitt yrkeskunnande och sin förmåga att 
prioritera och bedöma situationer. De olika stegen i sjuksköterskans utveckling beskrevs 
som novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. För att en informant 
skulle kunna svara upp till studiens syfte och se komplexiteten i arbetet med att göra en 
spot check, behövde hon vara kompetent, vilket i denna studie ansågs vara efter två års 
arbete på en akutmottagning. 

Datainsamling 
 
Rekrytering av informanter 
De aktuella akutmottagningarnas verksamhetschefer kontaktades per telefon där 
information om studiens syfte och planerade genomförande beskrevs. De gav båda sitt 
samtycke till att studien fick genomföras vid respektive klinik, varför även skriftlig 
information skickades till dem (Bilaga B). Verksamhetscheferna förmedlade informationen 
vidare till sjuksköterskor, som svarade upp mot studiens inklusionskriterier, på respektive 
klinik. De fick därefter anmäla sitt intresse till sin chef, som sedan förmedlade detta vidare 
till oss. Skriftlig information (Bilaga C), inklusive samtyckesformulär (Bilaga D), 
skickades via e-post till dessa. Då gensvaret var stort fick antalet informanter begränsas, 
varvid vi valde ut informanter med olika lång yrkeserfarenhet och varierande ålder, för att 
få ett urval med stor variation. 

Intervjuguide 
En intervjuguide med semistrukturerade frågor utarbetades utifrån studiens syfte och 
användes vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuguiden inleddes med ett antal 
demografiska frågor inklusive frågor om informanternas yrkeserfarenhet i allmänhet, antal 
år de arbetat som sjuksköterska på akutmottagning och hur länge de arbetat med spot 
check. Intervjuguiden utvecklades utifrån en logisk ordning för att gå från de generella till 
de mer specifika frågeställningarna (Polit & Beck, 2017). 

Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguidens genomförbarhet och utvärdera 
om frågorna svarade upp mot studiens syfte. Viktigt var också att utröna om den planerade 
intervjutiden var tillräcklig (Polit & Beck, 2017). 
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Pilotintervjun transkriberades och lästes gemensamt igenom av oss och upplevdes relevant 
i förhållande till syftet. Därför valdes att inte göra några ändringar i intervjuguiden och att 
inkludera pilotintervjun i resultatet. 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på två akutmottagningar i västra Sverige under januari 2019. 
Inklusive pilotintervjun genomfördes sammanlagt tio intervjuer. Nio kvinnor och en man 
intervjuades. Intervjuerna genomfördes enskilt i samförstånd med verksamhetschef, 
schemaansvarig och berörda informanter i anslutning till informanternas arbetspass. En av 
intervjuerna utfördes på annan plats enligt önskemål från berörd informant. På båda 
akutmottagningarna fick vi tillgång till ett avskilt rum för att intervjuerna skulle kunna 
genomföras utan störande inslag (Polit & Beck, 2017). Eftersom intervjuerna genomfördes 
på informanternas arbetsplatser och deras verksamhetschefer hade kännedom om vilka 
sjuksköterskor som valt att delta i studien, kunde deras konfidentialitet dock inte helt 
garanteras. Intervjuerna spelades in på ljudupptagare eftersom vi helt önskade kunna 
fokusera på att interagera med informanterna genom både verbal och ickeverbal 
kommunikation utan att förlora fokus genom att föra anteckningar (Polit & Beck, 2017). 
 
I informationsbreven (Bilaga C) som skickades ut till informanterna beskrevs att 
intervjuerna skulle spelas in på ljudupptagare. Båda författarna valde att närvara vid 
samtliga intervjuer men inför varje intervju klargjordes rollfördelningen tydligt. En av oss 
genomförde intervjun medan den andra lyssnade och kontrollerade att ljudupptagningen 
fungerade. Innan intervjuerna påbörjades delgavs informanterna åter skriftlig och muntlig 
information om studiens genomförande och syfte (Bilaga C). 
 
Samtyckesformulär, vilket även innehöll information om ljudupptagning (Bilaga D), 
skrevs under av informanterna i samband med information om att deltagandet var frivilligt, 
innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna spelades in med två separata ljudupptagare och 
tiden varierade mellan tio och 21 minuter. 

Databearbetning 
 
Efter intervjutillfällena lyssnade vi igenom intervjuerna för att rekapitulera nyanser och 
känslouttryck som framkom vid varje enskild intervju (Danielson, 2012). Intervjuerna 
transkriberades ordagrant, vilket innebar att allt som sades under intervjuerna skrevs ned, 
även pauser och tvekanden noterades. Transkriberingen gjordes löpande efter att 
intervjuerna genomförts. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var. För att underlätta 
analysen gjordes utskrifterna spatiösa och intervjuaren benämndes “A” och informanten 
benämndes “B” för att göra textmassan ännu mer lättöverskådlig i enlighet med Danielson 
(2012). Steg två i bearbetningen bestod av att det inspelade intervjumaterialet gemensamt 
lyssnades igenom tillsammans med det transkriberade textmaterialet för att säkerställa att 
ingenting missuppfattats. De transkriberade intervjuerna numrerades från “1” till “10”, där 
pilotintervjun var nummer “1”. För att säkerställa att ingen skulle kunna identifiera vem 
som citerats i resultatet fick därefter alla intervjuer slumpmässigt nya beteckningar. 
Textmaterialet skrevs ut i sammanlagt två exemplar, ett till var och en av oss, samt 
sparades på våra privata och lösenordsskyddade datorer. 
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Redan under transkriberingen sågs mönster och återkommande data som upplevdes kunna 
utgöra domäner, vilket innebär text som trots låg grad av tolkning kan härledas till ett 
specifikt område och därmed kan utgöra en grov struktur i arbetet enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017). 

Dataanalys 
 
Denna kvalitativa innehållsanalys utfördes i enlighet med Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017). Den kvalitativa innehållsanalysens process omfattar fyra steg. Dessa 
utgörs av identifikation av meningsbärande enheter, kondensering av dessa, kodning och 
kategorisering. 
 
Vi läste de transkriberade intervjuerna enskilt flera gånger för att säkerställa att det 
innehåll som var essentiellt för studiens syfte identifierades. Polit och Beck (2017) menar 
att inom kvalitativ innehållsanalys behöver data läsas om och om igen för att förstå dess 
mening. Insikter och teorier kan inte framträda utan att forskarna sätter sig in i sina data. 
Vid andra genomläsningen började vi finna att flera informanter givit liknande svar. 
Enskilda anteckningar och markeringar gjordes löpande i det utskrivna, transkriberade 
textmaterialet, för att markera det vi fann värdefullt för kommande resultat. Nästa steg 
innebar att vi läste intervjutexterna tillsammans och diskuterade våra anteckningar och vad 
vi funnit, vilket förde vår analys framåt. Analysen gjordes förutsättningslöst och vi beskrev 
både vad informanterna sagt och vad som gick att utläsa mellan raderna, vilket gav en 
latent analys med induktiv ansats. Därefter började vår gemensamma identifiering av 
meningsenheter utifrån studiens syfte. Arbetet pågick tills enighet rådde om vilka data som 
svarade mot syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Sedan färgkodades utvalda 
meningsenheter för att särskilja informanternas svar från varandra. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är meningsenheter en meningsbärande 
del ur textmaterialet som kan utgöras av enstaka ord eller meningar vars innehåll hör ihop 
utifrån sitt sammanhang. Dessa kan senare användas i resultatet för att förtydliga och 
synliggöra essensen ur intervjuerna kopplat till syftet. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2017) menar att det är viktigt att inte välja alltför stora meningsenheter då de kan rymma 
flera budskap och därmed bli svårhanterliga. Meningsenheterna lades in i en matris (Tabell 
1) och behöll sina färgkoder. I syfte att göra meningsenheterna mer lätthanterliga och 
överskådliga utfördes en kondensering av dessa, vilket innebar att vi kortade ner 
meningsenheterna utan att deras centrala innehåll gick förlorat. Det kondenserade 
textmaterialet abstraherades vidare och försågs med koder, vilket innebar att varje 
meningsenhet försågs med en kort beskrivning av dess innehåll. En kod kan liknas vid en 
etikett. Koderna var enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) tänkta som redskap 
för att vi skulle reflektera över våra data på ett nytt sätt utifrån meningsenheternas kontext 
och studiens syfte. Efter detta började vi finna ett antal möjliga kategorier, som efter 
ytterligare bearbetning och diskussion decimerades till två huvudkategorier och fyra 
underkategorier. De två kategorierna blev en sammanfattning av underkategorierna, vilket 
var i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Sist fann vi ett tema som 
kunde sammanfatta och binda ihop hela materialet i förhållande till syftet utifrån frågan” 
Vad handlar det här om?”. Detta tema gick som en röd tråd genom hela textmaterialet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ställer ju ibland ganska 
utlämnande frågor för att just 
kunna göra en korrekt 
bedömning och som det är 
just nu är det väldigt öppet 
landskap så att just nu är inte 
sekretessen så där jättehög … 
så vet ju alla i stort sett i 
väntrummet vad den här 
människan söker för 

För en korrekt 
bedömning ställs 
utlämnande frågor, 
som alla i 
väntrummet hör  

Utlämnande 
frågor som 
alla hör 

Bristande 
sekretess negativt 
för patienten 

 
 
 
 
 
 

Spot check som 
arbetsmetod  

Är det en patient som har sökt 
till rätt vårdnivå, som hör till 
akutmottagningen eller är det 
en patient som jag kanske kan 
hänvisa till vårdcentral eller 
jourcentral.  

Har patienten sökt 
till rätt vårdnivå 
eller kan jag 
kanske hänvisa 

Rätt 
vårdnivå 

Hänvisningar till 
rätt vårdnivå ger 
kortare 
flödestider 

Ja, det måste vara säkrare ju 
fler av oss som sitter i luckan 
som har jobbat länge, vi ser 
ju direkt på ett helt annat sätt. 
Det sa jag förut, att man 
checkar av, på några 
sekunder så har jag 
identifierat om det är någon 
som är svårt sjuk 

Säkrare med en 
sjuksköterska med 
lång erfarenhet 
som snabbt kan 
identifiera om 
någon är svårt sjuk 

Erfarenhet 
för säker 
bedömning 

Erfarenhet 
underlättar vid 

prioritering 

 
 
 
 
 

Arbetssätt för 
ökad 

patientsäkerhet 
  Jag tycker arbetsmetoden är 

lite konstig. Jag är helt med 
på att det här med att en 
sjuksköterska ska se 
patienten, men att jag ska ge 
den en triagefärg, alltså en 
prioritering redan på det 
korta mötet utan parametrar 
och så, det känns lite konstigt 

Bra med en 
sjuksköterska som 
ser patienten, men 
konstigt att behöva 
prioritering före 
triagering 

Prioritering 
före 
triagering 

Sjuksköterska 
som ser patienten 

och bedömer 
vårdbehovet 

Forskningsetiska överväganden 
 
De tillfrågade informanterna informerades, både skriftligt och muntligt, om studiens syfte 
och genomförandemetod och vad studien handlade om. De informerades dessutom om vad 
deltagandet innebar, det vill säga de fick utförlig information om att deltagande i studien 
var frivilligt. Information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan eller avstå 
från att svara på vissa frågor utan att ange skäl till detta gavs. Ett avbrytande av intervjun 
skulle under inga omständigheter medföra några negativa konsekvenser för informanterna. 
För att informanterna skulle kunna ge sitt informerade samtycke gavs även information om 
att intervjuerna skulle spelas in på ljudupptagare (Polit & Beck, 2017). 
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De informerades även om att intervjumaterialet endast skulle användas i denna studie, samt 
att det insamlade intervjumaterialet avidentifierades och förvarades så att ingen obehörig 
kunde få tillgång till det för att säkerställa informanternas konfidentialitet (Olsson & 
Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017). Detta innebar att inga namn eller sjukhus skulle 
komma att framgå i materialet och att all inhämtad information sparades på våra 
lösenordsskyddade datorer. Arbetet, inklusive tolkning av intervjuerna och presentation, 
skulle inte komma att förskönas eller förvrängas i enlighet med Hederlighetsregeln 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). Angående etiska överväganden vid kvalitativa 
studier menar Polit och Beck (2017) att det är av extra vikt att säkerställa deltagarnas 
konfidentialitet. För övrigt såg vi inga allvarliga risker för deltagande i studien. 
Intervjumaterialet användes endast i denna studie och all data kasserades så snart studien 
var examinerad. 
 
Sophiahemmet Högskolas etikråd har godkänt genomförande av studien: Diarienummer: 
20181112/1824 

RESULTAT 
 
Utifrån uppsatta inklusionskriterier inkluderades tio sjuksköterskor, varav en man och nio 
kvinnor. Informanternas ålder var mellan 27 och 61 år. Deltagarnas erfarenhet av arbete 
som sjuksköterska var mellan fem och 39 år och de hade arbetat på akutmottagning mellan 
två och 39 år. 
 
Ur analysen framkom två övergripande kategorier; “Spot check som arbetsmetod” och 
“Arbetssätt för ökad patientsäkerhet” samt ett övergripande tema; “Sjuksköterskors arbete 
för säker vård” (Tabell 2). 

Tabell 2. Presentation av framkomna teman, kategorier och underkategorier 

Tema 

Sjuksköterskors arbete för en säker vård 

Kategorier 

Spot check som arbetsmetod Arbetssätt för ökad patientsäkerhet 

Underkategorier 

Hänvisningar till rätt vårdnivå ger 
kortare flödestider 

Sjuksköterska som ser patienten och bedömer 
vårdbehovet 

Bristande sekretess är negativt för 
patienten 

Erfarenhet underlättar vid prioritering 
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Sjuksköterskors arbete för en säker vård 
 
Vårt övergripande tema grundar sig i att informanterna vid samtliga intervjuer belyste 
vikten av att arbeta för en säker vård. Patienternas vårdbehov ser olika ut, men gemensamt 
för de flesta som söker vård var, enligt informanterna, patienternas oro för sin hälsa och 
önskan om en snar medicinsk bedömning. Att patienterna efter ankomstregistrering, vilka 
tidigare hänvisades till väntrummet, utan uppsikt av sjuksköterska i väntan på triagering 
ansågs inte patientsäkert eftersom de snabbt kan försämras. Implementering av spot check 
på respektive akutmottagning upplevdes därför positivt då det kan bidra till en säkrare 
vård.  

Spot check som arbetsmetod 
 
Arbetsmetoden spot check skilde sig mellan sjukhusen vi valt att utföra våra intervjuer på. 
På det ena sjukhuset fanns direktiv att inte hänvisa några patienter i spot check om de inte 
uppenbart kommit fel, till exempel en patient med remiss som hamnat på fel mottagning. 
På båda sjukhusen var receptionen bemannad av en sjuksköterska som arbetade 
tillsammans med en sekreterare eller kanslist. Sekreteraren eller kanslisten registrerade 
patienten och sjuksköterskan lyssnade på patientens berättelse, ställde några korta frågor 
och gjorde därefter en snabb bedömning av patientens behov av vård. Kategorin “Spot 
check som arbetsmetod” presenteras med två underkategorier; “Hänvisningar till rätt 
vårdnivå ger kortare flödestider” och “Bristande sekretess är negativt för patienten” 
(Tabell 2). 

Hänvisningar till rätt vårdnivå ger kortare flödestider 
Rutinen när det gällde hänvisningar skiljde sig åt mellan sjukhusen. På den akutmottagning 
där man redan i spot check hade möjlighet att hänvisa patienter som inte ansågs vara i 
behov av akutsjukvård till annan vårdnivå eller med egenvårdsråd åter till hemmet sågs 
flera fördelar med arbetsmetoden. I studien framkom att i samband med hänvisningar som 
sker i spot check var det extra viktigt att sjuksköterskan bemötte patientens oro och även 
lät patienten berätta om sina, till synes, små bekymmer. När patienten kände sig bekräftad 
och upplevde att sjuksköterskan brydde sig om och visade empati i spot check, upplevdes 
trygghet trots hänvisning. Informanterna upplevde dessutom att flödet genom 
akutmottagningen förbättrades, vilket i sin tur minskade patienternas väntetider. 
 

“Fördelen med spot check det är ju då när man hänvisar snabbt, att patienten inte 
behöver sitta lång tid och vänta på att kanske att bli hänvisad först efter triageringen 
då. Det är den stora fördelen och så kan jag ju boka patienter till vårdcentralen, 
ringa eller så där, och hjälpa dem på det viset” 

(Intervju 6) 
 
Vid sjukhuset där de aktivt arbetade med att hänvisa patienter till rätt vårdnivå i spot check 
ansåg samtliga informanter att flödestiderna förbättrades. Flera sjuksköterskor påtalade 
även att spot check underlättade för dem när de arbetade i triagen. Triageringen upplevdes 
gå snabbare då en första bedömning och prioritering samt dokumentation redan var 
påbörjad av en sjuksköterska i spot check. 
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“Bra med sjuksköterska som sitter i luckan, då har ju hon skrivit lite grann och jag 
kan lita på det och då går triagen lite snabbare tycker jag” 

(Intervju 10) 
 
På det sjukhus där hänvisningar fick ske först efter traditionsenlig triagering enligt RETTS, 
upplevde merparten av informanterna att de patienter som kunde hänvisas “föll mellan 
stolarna”. De menade att patienterna ofta kände sig lurade när de först efter triagering blev 
hänvisade. Särskilt i de fall då antalet sökande patienter var högt och väntan till triage lång. 
”Kunde du inte sagt det direkt, och här har jag suttit en timma till ingen nytta” var vad 
vissa patienter uttryckte, enligt en av informanterna, då de var tvungna att lämna 
akutmottagningen för att uppsöka annan vårdnivå. 
 

“Jag låter triagelaget hänvisa patienten och det tycker jag är besvärligt, därför jag 
tycker att de ska hänvisas ganska snabbt från akuten ...men jag tycker att de kan 
komma mellan stolarna, de kan få vänta väldigt länge på snabbt, hyfsad snabb 
hänvisning” 

(Intervju 1) 
 
Det ökade antalet hänvisningar genererade också ett minskat antal patienter inne på 
akutmottagningen, vilket i sin tur förbättrade flödestiderna och därmed även patienternas 
väntetider. 
 
På det sjukhus där det aktivt arbetades med att hänvisa patienter till rätt vårdnivå redan i 
spot check såg samtliga informanter en brist gällande dokumentationen. De hade, av 
cheferna, fått information om att ingen dokumentation i patientjournalen skulle ske för de 
patienter som hänvisades direkt i spot check, vilket ansågs negativt både ur 
patientsäkerhetssynpunkt och för den enskilda sjuksköterskan. Utan dokumentation i 
patientjournalen vid hänvisning ansågs det därför omöjligt att veta vilken sjuksköterska 
patienten haft kontakt med och på vilka grunder patienten hänvisats. De råd som givits 
fanns därmed heller inte dokumenterade. 
 
Avsaknad av dokumentation vid hänvisning försvårade handläggningen om patienten 
återkom till akuten, vilket gjorde vården mindre patientsäker. En informant påpekade 
vikten av att kunna spåra vem som gjort vad inom vården. 
 

“När vi startade spot check så var ju den frågan direkt. Hur ska vi dokumentera, 
hur ska vi notera. Nej, det skulle vi inte då” 

(Intervju 7) 

Bristande sekretess är negativt för patienten 
På båda sjukhusen ansågs sekretessen som undermålig då patienterna anmälde sig i 
receptionen och berättade om varför de valt att söka vård. Sjuksköterskorna ansåg sig inte 
kunna prata med den sökande utan att övriga patienter i väntrummet tog del av 
patientberättelsen. Om det dessutom var någon patient som hörde dåligt var uppfattningen 
att alla i väntrummet troligen visste varför denna patient behövde söka vård. Flera 
sjuksköterskor påtalade att de ständigt fick tänka på vilka frågor de ställde till patienterna i 
spot check för att dessa inte skulle behöva känna sig utlämnade. 
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Vid de tillfällen då fler eller mer intrikata frågor behövde ställas togs patienten, på grund 
av den bristande sekretessen vid spot check, hellre in i triagen för en djupare 
anamnestagning. Detta var vanligt förekommande enligt flera av informanterna vid det 
sjukhus som annars regelmässigt hänvisade patienter direkt i spot check. Vidare medförde 
detta att patienternas väntetid förlängdes och därmed blev det svårare att motivera 
patienterna, som skulle kunna hänvisas från akutmottagningen, att gå till sin vårdcentral 
med sina besvär. 
 

“Ställer ju ibland ganska utlämnande frågor för att just kunna göra en korrekt 
bedömning och som det är just nu är det väldigt öppet landskap så att just nu är inte 
sekretessen så där jättehög … så vet ju alla i stort sett i väntrummet vad den här 
människan söker för” 

(Intervju 2) 

Arbetssätt för ökad patientsäkerhet 
 
För att hantera den ökande mängden patienter som under de senaste åren sökt sig till 
landets akutmottagningar har olika åtgärder vidtagits för att säkerställa patientsäkerheten. 
Spot check är en av de arbetsmetoder som implementerats på vissa akutmottagningar för 
att tidigt kunna identifiera de patienter som är i behov av ett akut omhändertagande. 
 
Samtliga deltagare i studien ansåg att patientsäkerheten varierade i förhållande till inflödet 
av patienter. På förmiddagarna, då det vanligtvis var ett lägre inflöde, hann de med sina 
uppgifter i spot check och ansåg att patientsäkerheten var tillfredsställande. Vid ett ökat 
antal sökande patienter upplevde de flesta sjuksköterskorna i studien att patientsäkerheten 
påverkades negativt då de i de flesta fall var tvungna att fatta snabba beslut vilket i många 
fall upplevdes stressande. Kategorin “Arbetssätt för ökad patientsäkerhet” presenteras 
med två underkategorier; “Sjuksköterska som ser patienten och bedömer vårdbehovet” och 
“Erfarenhet underlättar prioritering” (Tabell 2). 

Sjuksköterska som ser patienten och bedömer vårdbehovet 
Att bemanna receptionen med en sjuksköterska var enligt samtliga deltagare i studien 
positivt då de ansåg att en säkrare och snabbare sortering kunde göras. “Är det en patient 
som ska in på akuten, eller är det någon patient som jag kan hänvisa?”. En av 
informanterna menade att sjuksköterskan i spot check hade som huvuduppgift att 
identifiera de patienter som var i behov av akutsjukvård. Att kunna fånga upp de patienter 
som var allvarligt sjuka ansågs vara en av de stora vinsterna med spot check. Hög ålder, 
social utsatthet, upplevelse av att inte få hjälp inom primärvården med mera kunde dock 
föranleda att patienten togs in för vård på akutmottagningen trots att dennes vårdbehov inte 
ansågs akut. 
 
Flera av informanterna uttryckte också att patientsäkerheten ökade eftersom sjuksköterskan 
i spot check hela tiden kunde ha uppsikt över patienterna i väntrummet, vilket innebar att 
hon lättare kunde fånga upp om någon försämrades eller blev akut dålig i väntan på att få 
komma in på akutmottagningen. Medan sekreteraren eller kanslisten registrerade patienten 
kunde sjuksköterskan lyssna på patientens berättelse, ställa några korta, kompletterande 
frågor och gjorde därefter en snabb bedömning av patientens vårdbehov. 
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“Så ser jag det som en säkerhet just att jag ser patienten direkt när han kommer och 
behöver inte bli sittandes dålig så länge i väntrummet. Det är väl den stora 
säkerhetssaken” 

(Intervju 6) 
 
Merparten av informanterna menade att det ibland var svårt att bedöma patientens 
vårdbehov enbart utifrån patientens berättelse och visuell bedömning. En viktig faktor som 
belystes var avsaknaden av de värdefulla data som parametrarna blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, saturation, temperatur och ekokardiografi (EKG) gav. Vissa av 
informanterna filosoferade under intervjuerna om att kunna använda tekniska hjälpmedel 
vid spot check, men förkastade snabbt tanken, eftersom de kände att det skulle innebära en 
fullständig triagering, vilket inte var tanken med spot check. 
 

“Utmanade och bedöma det tycker jag, alltså man ska ju göra en bedömning på 
ganska kort tid och utifrån ganska lite information. Det är ju betydligt svårare och 
bedöma i luckan än när man är inne på ett triagerum och man får en större helhet så 
det är en utmaning” 

(Intervju 4) 
 
Rutinen gällande prioritering var ytterligare något som skiljde sig åt mellan sjukhusen. På 
ett av sjukhusen var syftet med införandet av spot check att sjuksköterskan inte bara skulle 
identifiera patientens vårdbehov, utan också utföra en triagering, d.v.s. färgkoda patienten 
enligt RETTS, men utan tillgång till varken vitalparametrar eller EKG. Flera av 
informanterna påpekade bristen i arbetssättet med prioritering enligt RETTS, eftersom 
vitalparametrar ingår som en del i bedömningsalgoritmen. Enbart anamnestagning och 
sökorsak ansågs inte tillräckligt för att kunna göra en rättvisande bedömning och 
prioritering enligt RETTS. Där sågs vinsten med implementeringen av spot check mer som 
ett sätt att lura systemet, vilket innebar att mättiden “tid till triage” (TTT) för patienterna 
minskade. 
 
I de fall där prioritering av patienterna skulle ske redan i spot check upplevde samtliga 
sjuksköterskor en ökad stress framförallt vid ett ökat patientinflöde. Att “sätta färg” på 
patienter utan parametrar och EKG ansågs “helt vansinnigt”. 
 

“Jag tycker arbetsmetoden är lite konstig. Jag är helt med på att det här med att en 
sjuksköterska ska se patienten, men att jag ska ge den en triagefärg, alltså en 
prioritering redan på det korta mötet utan parametrar och så, det känns lite konstig” 

(Intervju 10) 

Erfarenhet underlättar vid prioritering 
Flera av informanterna påpekade att vården blir alltmer sårbar i samband med att 
rekrytering av kompetenta och erfarna sjuksköterskor blir allt svårare. Att arbeta i spot 
check ansågs av samtliga informanter vara en av de svåraste uppgifterna för en 
sjuksköterska på akutmottagningen och ansågs därför vara en position där erfarenhet och 
kompetens var av stor betydelse för att kunna göra en patientsäker bedömning. Gemensamt 
för alla informanter var att de uttryckte värdet av att sjuksköterskan i spot check hade lång 
erfarenhet av arbete inom akutsjukvård för att kunna göra korrekta och välgrundade 
bedömningar av patienternas vårdbehov. 
  



 
 
 
                    

17 
 

Flera av sjuksköterskorna med mångårig erfarenhet menade att de litade till sitt 
yrkeskunnande och sin erfarenhet i bedömningen av patienten. “...jag bara scannar av...” 
sa en av dem, vilket symboliserade vad flera informanter framförde. 
 

“Ja, det måste vara säkrare ju fler av oss som sitter i luckan som har jobbat länge, vi 
ser ju direkt på ett helt annat sätt. Det sa jag förut, att man checkar av, på några 
sekunder så har jag identifierat om det är någon som är svårt sjuk” 

(Intervju 10) 
 
De sjuksköterskor som hade kortare yrkeserfarenhet uppfattades generellt som mindre 
positiva till att arbeta i spot check, trots att de överlag var positiva till arbetsmetoden. De 
upplevde att den var positiv ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men att det krävdes hög 
kompetens och lång erfarenhet för att kunna utföra ett patientsäkert arbete i spot check. 
 

“Alltså man behöver nog ha några år, det är en ganska svår station att sitta på, det 
är en av de svårare ...ha några år med sig för att känna att man kan göra ett bra 
jobb” 

(Intervju 4) 
 
Samtliga deltagare i studien upplevde det positivt med arbetsmetoden spot check. De 
uttryckte en känsla av att vården blev säkrare. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av faktorer som kan påverka 
patientsäkerhet vid spot check av akut sökande patient på akutmottagning. Ur analysen 
formulerades två huvudkategorier som beskrev sjuksköterskans arbete för säker vård i spot 
check, nämligen ”Spot check som arbetsmetod” och ”Arbetssätt för ökad patientsäkerhet”. 
De väsentligaste fynden som relaterade till studiens syfte handlade om hänvisningar, 
dokumentation, sekretess, att bedöma patientens vårdbehov och sjuksköterskans 
erfarenhet. 
 
I resultatet framkom att hänvisningar till rätt vårdnivå redan i spot check gav kortare 
flödestider genom akutmottagningen. Flera av informanterna påpekade att om de kunde 
hänvisa patienter fanns bättre förutsättningar på akutmottagningen att ta hand om de 
kritiskt sjuka patienterna. Det förbättrade flödet ansågs bero på att antalet patienter som 
togs in på akutmottagningen blev mindre och därmed minskade den totala belastningen på 
akutens resurser av både personal och plats. Detta resultat stärks utifrån vad Cheng (2016) 
och Stauber (2013) beskriver. Om mängden patienter på en akutmottagning överstiger 
mottagningens kapacitet finns risk för att både sjuklighet och risk för dödsfall ökar, vilket 
innebär att patientsäkerheten äventyras (Berg et al., 2013; Cheng, 2016; SBU, 2010; 
Stauber, 2013). Ur studiens resultat framkom värdet av att sjuksköterskan i spot check 
bemötte patientens oro med empati så att patienten trots hänvisning kunde känna sig 
bekräftad och trygg, vilket stöds av Travelbee (1971). 
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Resultatet visar att när inga hänvisningar gjordes i spot check resulterade det i förlängd 
väntetid till triage för patienter med akut behov av vård, vilket av informanterna ansågs 
påverka patientsäkerheten negativt. Informanterna påpekade att de patienter som fick vänta 
länge i väntrummet för att sedan i triagen bli hänvisade upplevde detta mycket mer 
negativt än de patienter som hänvisades direkt i spot check. De blev, enligt informanterna, 
ibland mycket upprörda. Detta innebar att patienter med icke-akuta åkommor blev svårare 
att hänvisa och därför togs in på akutmottagningen, vilket innebar förlängda vänte- och 
flödestider. Detta resultat stöds av Carlsson (2016) som beskriver bristande vårdkvalitet 
vid långa vistelsetider på akutmottagning. I resultatet framkom även att dokumentationen 
vid hänvisningar var bristfällig, vilket strider mot patientdatalagen (SFS, 2008:355). 
 
Informanterna i föreliggande studie menade att sekretessen i spot check var undermålig. 
För att upprätthålla en hög patientsäkerhet i spot check måste patienterna tryggt kunna 
berätta vad de söker för och vilka symtom de besväras av, samtidigt som sjuksköterskan 
ska kunna ställa relevanta frågor till patienterna (Offentlighets- och sekretesslagen, SFS, 
2009:400). I intervjuerna framkom att övriga patienter i väntrummet kunde höra 
sjuksköterskans samtal med patienten i spot check, vilket upplevdes negativt. Om frågor av 
mer privat karaktär behövde ställas hänvisade sjuksköterskan istället patienten in i triagen 
för en grundligare anamnestagning och bedömning. Den bristande sekretessen gav därmed 
förlängda väntetider och väl inne i triagen upplevde informanterna att det var svårare att 
hänvisa patienten till annan vårdnivå. Samtliga informanter i föreliggande studie upplevde 
behov av att utveckla och förbättra miljön för vårdmötet i spot check för ökad 
patientsäkerhet. Detta stöds av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). 
 
Det finns tydliga samband mellan graden av bemanning på en akutmottagning och en 
patientsäker vård, där korrelationen är tydlig mellan inadekvat bemanning och bristande 
patientsäkerhet enligt Aiken et al. (2014), IVO (2015) och SBU (2010). Källberg (2015) 
beskriver akutmottagningarnas dilemma med ett okontrollerbart inflöde av patienter. 
Sjuksköterskorna i studien menade att antalet patienter som söker akutmottagning har ökat 
och att personalen inte utökats utifrån behovet. Deras upplevelse var att tiden att bedöma 
en patient blev kortare ju fler patienter som stod i kö. Flera informanter i studien menade 
att stress och tidspress kunde påverka bedömningen och därmed patientsäkerheten 
negativt. Dessa fynd korrelerar väl med Berg et al. (2013) och SBU (2010). Samtidigt 
påtalade informanterna på den akutmottagning där hänvisningar skedde i spot check att vid 
högt inflöde av patienter var hänvisningar till rätt vårdnivå av extra stor betydelse utifrån 
ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
Informanterna upplevde att efter införandet av spot check fanns en större möjlighet att se 
och fånga upp patienter som behövde vård omgående. De exemplifierade detta med 
patienter med misstänkt stroke eller hjärtinfarkt, men menade också att sjuksköterskan i 
spot check hade uppsikt över patienterna i väntrummet och kunde därför uppmärksamma 
om någon väntande patient blev försämrad och behövde komma in för vård omgående. 
Refererat till vår förförståelse och erfarenhet av arbete på akutmottagning upplevs detta 
resultat som ett positivt incitament till förmån för införande av spot check på alla 
akutmottagningar. 
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Flera av sjuksköterskorna på den ena akutmottagningen menade att sjuksköterskans uppgift 
i spot check var viktig eftersom de kanslister som satt i receptionen hade ringa erfarenhet 
och inte kunde bedöma när en patient behövde tas in för vård omgående eller kunde vänta. 
På den andra akutmottagningen upplevde informanterna att sekreterarna och kanslisterna i 
receptionen var mycket uppmärksamma och kunniga och meddelade genast en 
sjuksköterska om en patient föreföll vara i behov av bedömning och vård genast. Samtidigt 
konstaterade samtliga informanter att även om sekreterarna gjorde ett bra arbete kunde de 
inte ta samma medicinska ansvar och förväntas göra samma bedömningar som en 
legitimerad sjuksköterska. Dessa fynd stärks av Elmqvist et al. (2012); Ericson och Ericson 
(2012); SENA (2017) vilka menar att de viktigaste uppgifterna för en sjuksköterska på en 
akutmottagning är att ha handlingsberedskap vid akuta vårdsituationer och kunna prioritera 
inkommande patienter utifrån medicinsk angelägenhetsgrad. 
 
Informanternas upplevelse av betydelsen av erfarenhet stämde väl överens med Benners 
(2001) modell om sjuksköterskans utveckling från novis till expert. De informanter som 
arbetat som sjuksköterska på akutmottagning minst 20 år var alla eniga om att de till stor 
del litade till sin erfarenhet och sitt yrkeskunnande när de arbetade i spot check och kände 
sig trygga i sin yrkesroll. Detta stämmer väl överens med vad Forsgren et al. (2012) funnit 
angående att de olika bedömningsinstrument som idag finns att tillgå inte tar hänsyn till 
samtliga faktorer som kan ha betydelse i bedömningen av patientens vårdbehov. Därför är 
sjuksköterskan i spot check beroende av att lita till sin egen erfarenhet och kompetens för 
att utföra patientsäkra bedömningar. 
 
I föreliggande studies resultat framkom att lång yrkeserfarenhet med goda kunskaper inom 
akutsjukvård gjorde mötet och bedömningen lättare, dock kunde vid vissa tillfällen andra, 
mjuka värden också beaktas för att göra vården värdig. Detta handlar, enligt Travelbee 
(1964), om den viktiga sympatiska förmåga en sjuksköterska bör ha. Sympati innebär att 
sjuksköterskan visar intresse och engagemang för patienten. Den erfarna sjuksköterskan 
kan, utifrån studiens resultat, genom information och rådgivning hjälpa patienter att förstå 
vad som är akut och vad som kan anstå och lindras genom egenvård eller hänvisas till 
annan vårdnivå. Detta resultat bekräftas av Källberg (2015). 

Metoddiskussion 
 
För att besvara syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, eftersom vi 
ville utgå från sjuksköterskors subjektiva upplevelser av en verklig företeelse (Kvale & 
Brinkman, 2014). Underlaget av vetenskapliga artiklar i ämnet var inte tillräckligt för att 
utföra en litteraturöversikt. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är en induktiv innehållsanalys att 
rekommendera när tidigare studier i problemområdet saknas eller kunskapen inom denna 
är bristfällig, vilket gav giltighet att utföra en empirisk intervjustudie. En kvalitativ 
intervjustudie gav oss möjlighet att få djupa snarare än generaliserbara svar och följdfrågor 
var möjliga att ställa (Polit & Beck, 2017). 
 
För att öka överförbarheten valde vi att intervjua sjuksköterskor med varierad bakgrund 
och erfarenhet på två olika sjukhus. Verksamhetscheferna på de aktuella 
akutmottagningarna gav oss namn på sjuksköterskor som var intresserade av att ingå i 
studien, vilket kunde medföra urvals-bias (Polit & Beck, 2017). Detta kan enligt Polit och 
Beck (2017) påverka studiens trovärdighet negativt. 
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Eftersom fler än tio sjuksköterskor var intresserade av att delta i studien kunde vi, för att få 
ett så representativt urval som möjligt, på individnivå använda oss av ett så kallat 
ändamålsenligt urval. 

Enligt Polit och Beck (2017) innebär det att vi valde ut informanter av olika ålder, kön och 
med olika lång yrkeserfarenhet i syfte att ge studien ökad trovärdighet. Henricson (2017) 
menar att variation i urvalet är en faktor som ökar dess överförbarhet och trovärdighet. 
Dock skulle giltigheten kunna kritiseras eftersom antalet medverkande i studien var litet i 
förhållande till hela populationen (Polit & Beck, 2017). Efter tio intervjuer upplevdes en 
mättnad i svaren, vilket innebär att ingen ny kunskap framkommer trots ytterligare 
datainsamling (Polit & Beck, 2017). Bristande arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 
innebär sämre förmågan att prioritera och bedöma patienters vårdbehov och om vi hade 
inkluderat sjuksköterskor med kortare erfarenhet av arbete på akutmottagning såg vi en 
risk att de inte hade kunnat svara upp mot studiens syfte (Benner, 2001; Sanders & Minick, 
2014). 
 
Vi valde enskilda intervjuer eftersom vi inte ville att informanterna skulle påverkas av 
varandra i sina svar, vilket kunde ha varit fallet vid fokusgruppsintervjuer. Ett annat 
problem som kan uppstå vid fokusgruppsintervjuer är att gruppkulturen kan hindra 
deltagare från att uttrycka sina åsikter (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att välja 
enskilda intervjuer kunde vi dock inte tillgodogöra oss den gruppdynamik som kan uppstå 
vid fokusgruppsintervjuer, vilket kan ha påverkat våra intervjusvar negativt (Polit & Beck, 
2017). Intervjuguidens kvalitet kan ha påverkats negativt av att vi var noviser inom 
kvalitativ forskningsintervju. Genomförandet av en pilotintervju ansågs därför viktigt för 
att kontrollera att informanterna förstod innebörden i våra frågor. Även intervjutekniken 
kan ha påverkats negativt av vår bristande erfarenhet (Polit & Beck, 2017). 
 
Enligt Polit och Beck (2017) finns en risk att den som intervjuar kan styra informanten mot 
ett önskat svar. Vi försökte ha detta i åtanke och lät informanterna tala ostört utan att 
avbryta dem. Vi valde också, i enlighet med Polit och Beck (2017), att avsluta varje 
intervju med en öppen fråga där informanten uppmanades att framföra egna tankar i ämnet 
om sådant vi inte berört under intervjutillfället. Efter den första intervjun, som vi använde 
som pilotintervju, utvärderade vi vår intervjuguide och inspelningsutrustning. Vi fann 
ingen anledning att göra några ändringar av frågorna, varvid pilotintervjun inkluderades. 
Planerad intervjutid var väl tilltagen vilket gav möjlighet till småprat för att skapa 
förtroende och en avslappnad miljö och gav informanterna tillfälle att reflektera över sina 
svar (Polit & Beck, 2017). Kvale och Brinkman (2014) menar att en god relation mellan 
intervjuare och informant är avgörande för intervjuns resultat. 
 
Att vi fick tillgång till ett avskilt rum för intervjuerna ansågs värdefullt av samtliga 
deltagare i studien. Som författare till studien valde vi båda att medverka vid samtliga 
intervjuer, eftersom varje intervjutillfälle innebar en levande social interaktion där 
kroppsspråk och tonfall tydliggjordes. Det var värdefullt för oss båda att ha hört och sett 
informanterna vid intervjutillfällena, vilket gav oss större substans, bättre förståelse och 
fler nyanser när vi senare analyserade det transkriberade textmaterialet (Kvale & 
Brinkman, 2014). De intryck som intervjuaren får vid intervjutillfället kan, enligt Trost 
(2010), inte ersättas av anteckningar eller inspelat material. Trost (2010) menar att två 
intervjuare, som är samspelta, kan stötta varandra och därigenom tillgodogöra sig större 
informationsmängd och förståelse vid intervjutillfället. 
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Dock menar Kvale och Brinkman (2014) att forskare bör uppmärksamma att 
maktasymmetri lätt kan uppstå i samband med kvalitativa intervjuer. För att ta bort fokus 
från dokumentation genom att föra anteckningar valde vi att spela in intervjuerna, vilket 
Polit och Beck (2017) menar kan göra intervjusituationen spänd. Ljudinspelningen gav oss 
möjlighet att helt fokusera på informanten under intervjun och vi uppfattade inte att 
inspelningarna av intervjuerna påverkade informanterna i studien. 
 
Att lyssna igenom intervjuerna gjorde att vi kunde memorera varje intervjusituation bättre, 
vilket enligt Danielson (2012) ger en bättre grund för förståelsen. Ordagrann transkribering 
av intervjumaterialet i nära anslutning till intervjutillfällena medförde att den omedvetna 
bearbetningen av textmaterialet startade omgående i enlighet med Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017). Vi såg en fördel i detta då vi redan under transkriberingen 
uppmärksammade återkommande data (Polit & Beck, 2017). Känslouttryck, pauser och 
tvekanden skrevs ner, vilket var positivt för förståelsen av det transkriberade textmaterialet 
då intervjusituationen lättare rekapitulerades (Danielson, 2012). De transkriberade 
intervjuerna numrerades, men numreringen ändrades därefter slumpmässigt för att 
säkerställa informanternas konfidentialitet i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). 
 
Som novis kändes det frustrerande och svårt att inte ha en exakt mall för den kvalitativa 
innehållsanalysen. Frånvaro av ett standardiserat arbetssätt gör kvalitativ dataanalys extra 
utmanande, vilket försvårar för forskare att beskriva hur de gått tillväga i sin analys, vilket 
i sin tur kan försämra studiens trovärdighet. För att stärka en studies tillförlitlighet och 
överförbarhet bör metodavsnittet med datainsamling, bearbetning och analys,vara 
välskrivet och lätt att följa (Elo & Kyngäs, 2008; Polit & Beck 2017). Vår medvetenhet om 
detta gjorde oss angelägna om att beskriva vårt tillvägagångssätt noga, vilket vi upplever 
att vi gjort, varför trovärdigheten för metodbeskrivningen, och därmed resultatet, bör anses 
god. 
 
De enskilda genomläsningarna av intervjumaterialet ansågs positivt för studiens 
trovärdighet, eftersom vi annars kunnat påverka varandras tolkningar. Flera 
genomläsningar är viktigt för att få en djupare förståelse för textmaterialets innehåll (Polit 
& Beck 2017). Vi upplevde att det var en fördel att vara två författare som gemensamt 
utförde dataanalysen, eftersom det gav oss tillfälle till diskussion och reflektion av 
innehållet i textmaterialet. För att stärka studiens resultat använde vi oss av citat hämtade 
ur det transkriberade intervjumaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
 
Vi försökte i möjligaste mån sätta vår förförståelse åt sidan, för att inte färga vårt 
analysresultat. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påverkas alltid en studies 
texttolkning av författarnas förförståelse, men de påpekar också att om författarna är 
medvetna om sin förförståelse kan den hjälpa dem att få fram ny kunskap. 

Slutsats 
 
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskorna i spot check upplevde 
flera fördelar med arbetssättet. Spot check som arbetsmetod kan vara ett sätt för 
akutmottagningarna att skapa förutsättningar för ökad patientsäkerhet, genom att patienten 
redan vid ankomst till akutmottagningen får en tidig medicinsk bedömning av sitt 
hälsotillstånd av en sjuksköterska i receptionen. 
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Resultatet visar att kompetens och erfarenhet krävs för att sjuksköterskor i spot check ska 
känna sig trygga i bedömningssituationen. Implementering av spot check kan skapa en 
trygghet både för patient och vårdpersonal, inte bara genom det korta mötet som spot 
check innebär, utan också genom den trygghet sjuksköterskorna känner genom att ha 
överblick över patienterna i väntrummet. 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Denna studie kan öka medvetenheten kring hur spot check kan utvecklas för att stärka 
arbetet för säkrare vård på akutmottagningar. Vår studie kan bidra till en ökad kunskap, 
insikt och medvetenhet om vilka patientsäkerhetsrisker som finns i samband med spot 
check både avseende arbetssätt och arbetsmiljö på̊ akutmottagningar. Studien har 
identifierat ett antal områden som behöver ses över och förbättras. Genom att identifiera 
förbättringsområden avseende patientsäkerhet gällande till exempel hänvisningar och 
dokumentation kan tydliga riktlinjer arbetas fram för ett säkrare omhändertagande av 
patienter i spot check på akutmottagning. Även sekretessen kring vårdmötet ansågs 
undermålig, varför förbättringar av miljön behövs. Förslag på vidare forskning är att 
genomföra ytterligare kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor på andra akutmottagningar 
där spot check är implementerat men med annorlunda arbetssätt än för studiens aktuella 
akutmottagningar.  
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Bilaga A 

 
 

Etikrådets bedömning om projektet behöver etikprövas 

Projektansvarig Maria Smedbäck och Anna-Karin Rydberg, Handledare: Margareta 
Westerbotn 

Titel Sjuksköterskors upplevelse av patientsäkerhet vid “spot check triage” 

Program Specialistsjuksköterskeprogram inrikting akutsjukvård 

Datum 2018-11-12 

 

Forskningsetiska rådets anteckningar 

Tillståndspliktigt Ja ☐    Nej ☒ 
 
Kommentarer 
Ur fo-etisk synpunkt finns inga principiella invändningar. Det är dock lämpligt att 
kartläggningen av akutmottagningar sker med resp. verksamhetschefs tillstånd. 
Detta är en uppgift för handledare och examinator att ta ställning till. Ur ett 
vetenskapligt perspektiv bör det även reflekteras över att inkludera enheter som 
övergått fr ett arbetssätt till ett annat då det är troligt att det funnits skäl till 
förändringen av arbetssättet. Även detta är dock en fråga för handledare och 
examinator. 

 
Ledamot av forskningsetiska rådet 

Namn 
Anders Rüter 

Datum 
 2018-11-21 
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Bilaga B 

 
Till vårdenhetschef, NN 
XXkliniken, XXsjukhuset 

 
Vi heter Anna-Karin Rydberg och Maria Smedbäck och är studenter vid Sophiahemmet 
Högskola där vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård. 
Som en del i vår utbildning ska vi genomföra ett självständigt arbete, en magisteruppsats 
omfattande 15 högskolepoäng, och önskar få intervjua sjuksköterskor på er 
akutmottagning. 

Området som ska studeras berör “spot check” och syftet med studien är att ta reda på 
sjuksköterskors upplevelse av faktorer som kan påverka patientsäkerhet vid “spot check”. 
Önskvärt är att få intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet av arbete både med och utan 
”Spot check”. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det behöver anges 
skäl till detta. Intervjuerna kommer spelas in på ljudupptagare för att sedan transkriberas. 
Allt inspelat intervjumaterial kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att alla person- och intervjuuppgifter kommer att hanteras varsamt med syfte att 
skydda informanternas konfidentialitet och främja deras integritet. Detta kommer att ske 
genom att samtliga uppgifter angående deras deltagande, deras svar vid intervjun och er 
arbetsplats kommer förvaras i en lösenordsskyddad dator oåtkomlig för andra än 
undertecknade. Materialet kommer endast att användas i denna studie för att sedan raderas 
så snart arbetet är examinerat. 

Vi önskar med detta brev få ert samtycke att genomföra cirka fem intervjuer. Därför vore 
vi tacksamma för din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat 
svarskuvert snarast möjligt. 

Arbetet förväntas vara klart under maj 2019 och om Ni önskar ta del av studien skickar vi 
er gärna ett exemplar av det självständiga arbetet då det är examinerat. 

Har Du ytterligare frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 

Vänlig hälsning 
__________________________  __________________________ 
Students namnteckning   Students namnteckning 
__________________________  __________________________ 
Students telefonnummer   Students telefonnummer 
__________________________  __________________________ 
Students E-postadress   Students E-postadress 
__________________________ 
Handledares namnteckning 
__________________________ 
Handledares namnförtydligande 
__________________________ 
Handledares telefonnummer 
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Samtycke:  
Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument under 
januari, 2019. 
 
_______________________________________ 
Ort och Datum   
 
_______________________________________ 
Namn 
 
_______________________________________ 
Namnförtydligande 
 
_______________________________________  
Enhet 
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Bilaga C 

 
 

Hej! 
Vi heter Anna-Karin Rydberg och Maria Smedbäck. Vi studerar vid Sophiahemmet 
Högskola där vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård. 
Som en del i vår utbildning ska vi genomföra ett självständigt arbete, en magisteruppsats 
omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör “spot check” och syftet med studien är att ta reda på 
sjuksköterskors upplevelse av faktorer som kan påverka patientsäkerhet vid “spot check”. 
Vår studie är presenterad för din vårdenhetschef XXX XXX som har givit sitt medgivande 
till att studien genomförs hos er. Du tillfrågas då vi önskar få intervjua dig då du har 
erfarenhet av arbete på akutmottagning och har arbetat både med och utan spot check. 
 
Bakgrund 

Under de senaste tio åren har antalet patientbesök på akutmottagningar inom Västra 
Götalandsregionen ökat. Tid från ankomst till triagering kan därför periodvis bli lång. 
Detta kan resultera i att allvarligt sjuka patienter i behov av akut medicinsk vård kan få 
vänta i väntrummet utan bedömning av sjuksköterska. Dessa patienter kan utgöras av till 
exempel människor med allvarliga infektioner, svåra smärtor, hjärt- eller 
andningsrelaterade besvär. På en del av Sveriges akutmottagningar registreras patienten 
vid ankomsten av en mottagande kanslist eller sekreterare. På andra akutmottagningar 
bemannas receptionen av en sjuksköterska, som utför en så kallad ”spot check”, det vill 
säga en första snabb bedömning av den akut sökande patienten. Vid de fall då 
patientregistrering sker via mottagande kanslist eller sekreterare sker en fördröjd medicinsk 
bedömning av sjuksköterska vilket kan medföra att akut vård och patientsäkerhet inte kan 
garanteras. 
 
Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av faktorer som kan påverka 
patientsäkerhet vid “spot check” av akut sökande patient vid akutmottagningens reception. 
 
Studiens genomförande 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange 
något skäl till detta. Intervjun kommer att genomföras i januari 2019 i samband med ett 
arbetspass och beräknas ta ca 20-40 minuter och kan ske på valfri plats efter 
överenskommelse. 

Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagare för att sedan transkriberas. 
Forskningsetiska principer kommer att följas, det vill säga, att allt inspelat intervjumaterial 
kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla person- och 
intervjuuppgifter kommer att hanteras varsamt med syfte att skydda din konfidentialitet 
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och främja din integritet. Detta kommer att ske genom att samtliga uppgifter angående ditt 
deltagande, dina svar vid intervjun och din arbetsplats, kommer förvaras i en 
lösenordskyddad dator oåtkomlig för andra än undertecknade. Materialet kommer endast 
att användas i denna studie för att sedan kasseras så snart studien är examinerad. 

Då undersökningens värde är beroende av att så många som möjligt deltar är vår 
förhoppning att få intervjua dig. Är du intresserad av att delta i studien, vänligen kontakta 
Anna-Karin Rydberg eller Maria Smedbäck via telefon eller via e-post senast X/X-2019. 
Vid detta tillfälle kan även tid för intervjuns genomförande bokas. 

Arbetet förväntas vara klart under maj 2019 och om Du önskar ta del av studien skickar vi 
gärna ett exemplar av vårt självständiga arbete till dig när det är examinerat. 

Har Du ytterligare frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Anna-Karin Rydberg   Maria Smedbäck 
Tel:*_______________________  Tel*_____________________ 

E-post:_____________________  E-post:___________________ 

Margareta Westerbotn (Handledare) 

Tel:*_______________________ 

E-post:_____________________ 
 
 
Bilaga 
Samtyckesformulär 
 
 
* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 
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Bilaga D 

 
 

Informerat samtycke 
 
Jag bekräftar härmed att jag har fått information om syftet med studien och dess 
genomförande av intervjun. Jag har också förstått den information som givits till mig. Jag 
ger härmed mitt medgivande till att delta i studien, vilket innebär att bli intervjuad via 
ljudupptagning. Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt, vilket innebär att jag kan 
avbryta studien när som helst utan ytterligare förklaring. 
 
__________________________ 
Datum 
 
__________________________ 
Signatur 
 
__________________________ 
Namnförtydliganden 
 
 
Syftet med och genomförandet av studien har förklarats av undertecknad. Deltagaren har 
givit oss tillåtelse att genomföra intervjun. Deltagaren har också fått en kopia av 
"information till deltagare". 
 
 
__________________________  __________________________ 
Datum    Datum 
 
__________________________  __________________________ 
Signatur    Signatur 
 
__________________________  __________________________ 
Namnförtydliganden   Namnförtydliganden 
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Bilaga E 

 
 

Intervjuguide - Utkast 
Demografiska uppgifter 

· Kön: Kvinna ☐ Man ☐ 
· Ålder: 
· Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
· Har du någon specialistkompetens? 

Om ja, vilken? 
· Hur länge har du arbetat på akutmottagning? 
· Hur länge har du arbetat med spot check i receptionen? 
 
Frågor 
 

 Vill du beskriva vilka uppgifter du har som mottagande sjuksköterska i spot check  
Följdfråga: Hänvisningar (lättare/svårare än inne i triagen?) 

 
 Kan du berätta hur du upplever att arbetsmetoden spot check i receptionen fungerar 

på din arbetsplats 
Följdfråga: Fördelar, Nackdelar, Sekretess/integritet, Möjlighet att arbeta 
personcentrerat, Påverkas väntetider/flödestider 

 
 Vill du beskriva hur du upplever det är att bedöma patientens vårdbehov genom 

spot check? 
 

 Har ni något användarstöd till hjälp? 
Om ja, Hur upplever du att det fungerar? 
 

 Kan du berätta för oss hur arbetsmetoden spot check i receptionen skulle kunna 
utvecklas ur ett patientsäkerhetsperspektiv? 
Följdfråga: Användarstöd, Dokumentation, Samarbete 

 
 Upplever du att spot check i receptionen påverkar patientsäkerheten? 

Följdfråga: Hur? Jämfört med traditionsenlig triage? (Utifrån tryggheten i din 
yrkesroll?) 

 
 Har du några övriga tankar som du vill framföra som vi inte berört? 


