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SAMMANFATTNING 

 

 

Akutmottagningen har som uppdrag att handlägga patienter med akuta tillstånd inom olika 

specialiteter. Ett stort inflöde av patienter, långsamt genomflöde och utflöde skapar långa 

väntetider och överbelastning kan uppstå. Överbelastning på akutmottagningen kan ge 

konsekvenser inom flera områden i vårdkedjan. Patienterna riskerar att få sämre vård och 

längre tid till smärtlindring. Det skapar långa väntetider som i sin tur leder till missnöjda 

patienter och anhöriga Överbelastning kan även skapa minskad produktivitet och ökad 

frustration bland sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning under  

överbelastning påverkas i sin yrkesutövning. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning. Metoden var en kvalitativ 

deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

sex sjuksköterskor verksamma på två olika akutmottagningar. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant för att därefter analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet presenteras i tre kategorier: att vara sjuksköterska i kaos, patientsäkerhet och att 

hantera sin situation. Ur sjuksköterskornas upplevelser framkom att de upplevde att miljön på 

akutmottagningen vid överbelastning påverkades negativt. De önskade mera tid för att skapa 

ett bra möte med patienten och upplevde att omvårdnaden var svår att hinna med vid dessa 

tillfällen. De påtalade att sekretessen inte gick att upprätthålla på en överbelastad 

akutmottagning. Informanterna upplevde att det fanns risker i patientsäkerheten och påtalade 

tre områden som extra riskfyllda: patienter med låg prioritet och lång väntetid, patienter som 

väntar på vårdplats och bemanning på akutmottagningen nattetid. Yrkesutövningen 

påverkades genom ständiga avbrott och de utvecklade med erfarenhet egna rutiner för att göra 

arbetet effektivt. De upplevde oro över att missa försämring/allvarliga tillstånd hos patienter 

och fick en känsla av maktlöshet. Sjuksköterskorna uppgav att de fann stöd i sitt team och att 

de kunde delegera uppgifter och kände sig trygga med att teamet tillsammans oftast kunde 

hantera arbetsbelastningen. För att förbättra flödet i arbetet önskade de närmare samarbete 

med primärvård, att läkarna hade en större förankring i teamet och att det fanns fler 

beslutsmässiga läkare i tjänst samt önskade bli avlastade från administrativa arbetsuppgifter 

som de upplevde tog tid från patientarbetet. Studien kan således visa på att överbelastning på  

överbelastning påverkar samtliga omvårdnadsdomäner och även om sjuksköterskorna hade 

förståelse för patienternas situation kunde de inte alltid uppfylla exempelvis patienternas rätt 

till sekretess och integritet, vilket skapade samvetsstress. Sjuksköterskornas utvecklade 

strategier för att underlätta arbetet skapade över tid mer stress och även den erfarna 

sjuksköterskan upplevde oro för att missa försämring/allvarliga tillstånd hos patienter. Att inte 

få gehör för påtalade brister i patientsäkerhet och arbetets förutsättningar under överbelastning 

kan skapa en känsla av maktlöshet. Stöd från kollegor och team ger dock möjlighet att ändå 

uppleva arbetet som positivt och känna en tillfredsställelse.  
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ABSTRACT 
 

The emergency department is assigned to treat patients with emergency conditions in different 

specialties. A large influx of patients, slow throughput and outflow creates long waiting times 

and Emergency department crowding can occur. Emergency department crowding can have 

consequences in several areas of the patient care. Patients risk getting worse care and longer 

time for pain relief. It creates long waiting times which in turn leads to dissatisfied patients 

and relatives. Emergency department crowding can also create reduced productivity and 

increased frustration among healthcare professionals. Nurses working on emergency reception 

during emergency department crowding is influenced in their professional practice. 

The purpose of the study was to describe nurses' experiences of emergency department 

crowding. The method was a qualitative descriptive interview study with inductive approach. 

Semi-structured interviews were conducted with six nurses working on two different 

emergency departments. The interviews were transcribed verbatim and then analyzed on the 

basis of a qualitative content analysis. The result is presented in three categories: A crowded 

workplace, constant concern about patient safety, and strategies to managing the situation. 

The experiences of the nurses found that they felt that the environment of emergency response 

at congestion was adversely affected. They wanted more time to create a good meeting with 

the patient and experienced that nursing was difficult to cope with on these occasions. They 

argued that privacy could not sustain with emergency department crowding. The informants 

felt that there were risks in uj,jpatient safety and identified three areas as extra risky: patients 

with low priority and long waiting time, patients waiting for care in wards and the number of 

crew at emergency departments at nightshift. Professional practice was influenced by constant 

interruptions and they developed with experience own practices to make the work efficient. 

They were worried about missing the deterioration / serious condition in patients and felt a 

lack of powerlessness. Nurses stated that they found support in their team and that they could 

delegate tasks and felt confident that the team could most often handle the workload. In order 

to improve patient flow, they wanted closer cooperation with primary care, that the physicians 

had a closer foundation in the team and that there were more decision-making doctors on duty 

and wanted to be relieved from administrative tasks that they experienced took time from 

patient work. Thus, the study can show that crowding affects all nursing domains and 

although the nurses understood the patient's situation, they could not always meet, for 

example, the patients' right to privacy and integrity, which created conscience stress. Nurses 

developed strategies to facilitate work that created more stress over time, and even the 

experienced nurse experienced worries about missing impairment / serious conditions in 

patients. Failure to address the alleged deficiencies in patient safety and the conditions during 

emergency department crowding can create a sense of powerlessness. However, support from 

colleagues and the team gives the opportunity to experience the work as positive and feeling 

satisfied. 
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INLEDNING 

Akutmottagningen har som uppdrag att handlägga patienter med akuta tillstånd inom olika 

specialiteter. Patientflödet på en akutmottagning bygger på att den patient som är i störst 

behov får högst prioritet. Ett stort inflöde av patienter, långsamt genomflöde och utflöde 

skapar långa väntetider och överbelastning kan uppstå. Sedan år 2014 har antalet patientbesök 

ökat med tre procent på Sveriges akutmottagningar. En kartläggning och analys över 

vistelsetider och patientflöden utfördes nyligen på fem akutmottagningar i Sverige. Vid 

tidpunkten för denna studie hade mellan 45 och 80 procent av patienterna på samtliga 

studerade akutmottagningar en vistelsetid på över 4 timmar. Den totala vistelsetiden för 

patienter på akutmottagning har under åren 2010–2015 ökat med 31 minuter. I Sverige har 

antalet akutbesök även ökat i takt med att befolkningen blivit större men antalet 

sjuksköterskor som finns tillgängliga i sjukvården har däremot minskat. Viss forskning finns 

som visar på samband mellan överbelastning på akutmottagning och längre tid till adekvat 

behandling samt ökad mortalitet. 

BAKGRUND 

Akutmottagning 

En akutmottagning skall dygnet runt handlägga patienter som har akut sjukdom eller skada. 

Uppdraget är att i tid identifiera och behandla kritiska tillstånd hos den som söker akut vård 

(Nguyen, et al., 2000). I storleksordningen en fjärdedel av patienterna kommer till 

akutmottagningen med ambulans och resterande på eget initiativ eller på remiss från annan 

vårdinrättning. (Socialstyrelsen, 2015). Patienten ska vid ankomst snarast bedömas av en 

legitimerad sjuksköterska och ett avgörande ska tas om hur brådskande en bedömning av 

läkare är för att få diagnos och behandling. Läkaren tar beslut om huruvida patienten kan 

behandlas på akutmottagningen och sedan återgå till hemmet eller om vidare utredning och 

fortsatt vård ska ske genom inskrivning på avdelning inom sjukhuset (Göransson, Ehrenberg, 

& Ehnfors, 2005; Enander, Lethvall, Letterstål, & Öhlén, 2007; Widgren, & Jourak, 2008; 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2010). Hälso- och 

sjukvårdslagen påtalar att varje patient på akutmottagningen utan dröjsmål skall få en 

medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd och att den patient som har störst vårdbehov 

prioriteras först för omhändertagande (SFS 1982:763). Patientflödet på en akutmottagning har 

som grund att den patient som är i störst behov får högst prioritet (SFS 1982:763).  

Sjuksköterska på akutmottagning 

Att ge den avancerade vård och omvårdnad som en akutmottagning ska tillhandahålla 

förutsätter en god kompetens hos sjuksköterskan som arbetar på akutmottagning. En 

sjuksköterska i denna befattning ska kunna tillgodose patientens vårdbehov utifrån patientens 

tillstånd och de resurser som finns tillgängliga. Detta ställer krav på en personlig beredskap 

för att kunna på ett säkert sätt möta det oförväntade och oförutsägbara, identifiera livshotande 

tillstånd och även kunna påbörja adekvata behandlingar och åtgärder (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Det har påvisats samband mellan 

sjuksköterskors kompetensnivå och en högre grad av patientsäkerhet i vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskan ska äga förmåga att självständigt observera och 

bedöma patienter som befinner sig på akutmottagningen.  
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I professionen ingår tre huvudområden vilka innefattar omvårdnadens teori och praktik, 

forskning och utveckling, utbildning och ledarskap. Sjuksköterskans kompetensområden ska 

genomgående ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Sjuksköterskans kärnkompetenser är fundament för att skapa och bedriva god och 

säker vård. Dessa kärnkompetenser baseras på utbildning, utveckling, personcentrerad vård, 

teamarbete, evidensbaserad vård och information (Svensk sjuksköterskeförening,2014) 

Exempelvis personcentrerad vård har visat sig vara möjlig även inom akutsjukvård (Rantala, 

Forsberg & Ekwall, 2017). 

Att ge god omvårdnad på en akutmottagning 

Omvårdnadsteoretikern Suzie Kim (2010) anser att förutsättningarna för god omvårdnad kan 

appliceras på alla områden; så även på en akutmottagning. Denna teori utgår från fyra 

omvårdnadsdomäner: Patient/klientdomänen, mötet patienten - sjuksköterskan, 

sjuksköterskans yrkesutövning och omgivningsdomänen. Patientdomänen belyser patientens 

upplevelse av sin situation och vikten av sjuksköterskans förståelse för vad som kan påverka 

patientens situation och vad upplevelsen grundar sig på. Andra domänen behandlar 

mötet/samspelet och informationsutbytet mellan patienten och sjuksköterskan utifrån bådas 

perspektiv. I den tredje domänen står själva yrkesutövningen i centrum; såsom 

dokumentation, handlingar och beslutsfattande. Den behandlar även vikten av att 

sjuksköterskans handlande är adekvat i olika situationer. Den sista domänen belyser hur 

miljön runt patienten påverkar omvårdnaden. De fyra domänerna ger sammantaget en 

helhetssyn på patientens tillstånd och situation som i sin tur skapar möjligheter att få värdefull 

och avgörande information för att korrekt bedöma patientens vårdbehov (Kim, 2010). 

Sjuksköterskans arbetsmiljö på en akutmottagning  

Sjuksköterskor på en akutmottagning utsätts ofta för större utmaningar i arbetet än 

sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar exempelvis gällande tidspress och fysiska 

påfrestningar. De upplever en lägre grad av möjlighet att fatta egna beslut, att de har sämre 

arbetsrutiner och att de får mindre uppskattning. De upplever sig däremot ha större 

möjligheter att få använda och utveckla sina kunskaper och en högre grad av socialt stöd från 

sina kollegor (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). Vid en systematisk 

litteraturgenomgång år 2014 framkom fyra områden av stressorer för sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagning: krävande arbete och tidsbrist, bristande stöd från chefer, våld och 

aggressioner från patienter samt att i yrkesutövningen vara med om traumatiska händelser. 

Dessa delar av akutsjuksköterskans arbete kan leda till utbrändhet och compassion fatigue, 

somatiska och psykiatriska problem och en nedsatt förmåga att hantera situationer. 

(Wilkinson, 2014). Sjuksköterskor uppgav i en studie av Wolf et al. (2017) att bemanningen 

på akutmottagningen ofta var otillräcklig. 
 

Patienter på akutmottagning 

Patienters sökmönster 

Patienter söker vård på akutmottagningen på olika sätt, genom eget initiativ, med remiss från 

andra vårdgivare, såsom primärvård, eller efter rådgivning från exempelvis 

sjukvårdsrådgivning. Andra patienter kommer till akutmottagningen med assistans av 

ambulans, polis eller socialtjänst, med eller mot sin vilja (SBU, 2010). Antalet patienter som 

söker till akutmottagningen har ökat över hela landet, sedan flera år tillbaka, men det har inte 

gått att definiera någon koppling till generellt ökad sjuklighet hos befolkningen. 

Socialstyrelsens analyser och andra studier visar på att en ökad andel patienter som söker vård 

på akutmottagningen har låg medicinsk angelägenhet och egentligen skulle söka sig till andra 

vårdnivåer såsom primärvård.  
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Detta skapar långa väntetider och i förlängningen innebär detta patientsäkerhetsrisker för de 

som söker vård på akutmottagning. (Socialstyrelsen, 2015; Widgren & Jourak, 2011).  

Socialstyrelsens analyser visar på en ökning av gruppen unga vuxnas, framför allt unga 

kvinnors, besök till akutmottagningarna. Dessa yngre patienter söker oftare sen eftermiddag 

och detta skulle kunna tyda på ett nytt sökmönster där äldre patienter fortsätter att komma på 

dagtid men där yngre patienter söker oftare på kvällen. Detta kan även vara en orsak till det 

ökade antal besök som observerats under senare år (Socialstyrelsen 2015). I en studie av vad 

som påverkar patienternas beslut att söka just akutmottagningen verkar detta baseras på 

bekvämlighet, uppfattat behov och hänvisning av annan vårdgivare. Kostnaden för akutbesök 

var inte en avgörande faktor. En hög förekomst av patienter under 25 år identifierades och 

muskuloskeletala besvär var den vanligaste sökorsaken i alla åldersgrupper (Unwin, 

Kingsman & Rigby, 2016). 

Patientflöden på akutmottagning.  

Verksamheten på en akutmottagning bygger på att det finns ett flöde och en så kort tid som 

möjligt från första kontakt till att patienten antingen går hem eller förflyttas till annan 

vårdinrättning. Patientflödet på en akutmottagning har även som grund att den patient som är i 

störst behov får högst prioritet (SFS 1982:763) Flöde är ett mått på en kvantitet som passerar 

en viss yta under en viss tid. Inom hälso- och sjukvården består flödet av patienter, 

information och utrustning mellan olika avdelningar, personalgrupper eller organisationer 

under patientens väg genom vården (NHS Institute for Innovation and Improvement, 2008).  

 

Vid analyser av patientflödet på akutmottagningen använder Socialstyrelsen (2015) väntetider 

som mått. Ett problem i patientflödet är att patienter som ska läggas in får vänta på grund av 

brist på vårdplatser på slutenvårdskliniker och i stället vårdas på akutmottagningen (IVO, 

2017). Antalet patientbesök till landets akutmottagningar har ökat och uppgick till cirka 2,5 

miljoner för år 2015 varav drygt en tredjedel av dessa besök resulterar i att patienten skrivs in 

i slutenvården. Enligt en studie av Powell et al., (2012) sker majoriteten av inläggningarna 

från akutmottagningar mellan 12:00 och 00:00.  

 

Det har även påvisats en tydlig korrelation mellan väntetiden på akuten för att få komma till 

avdelning och längre sjukhusvistelse och ökad dödlighet. Patienter med en väntetid till 

avdelning på mindre än 2 timmar på akutmottagningen hade i snitt en kortare vårdtid medan 

lång väntetid till avdelning ökade dödligheten från 2,5 procent till 4,5 procent (Singer, Thode 

Jr., Viccellio & Pines, 2011). I en rapport från SBU framkom att det även går att påverka 

patientflödet på akutmottagningen genom att införa så kallade snabbspår och direktinläggning 

på vårdavdelning för vissa patientgrupper och diagnoser. Det finns även möjlighet att korta 

patientens väntetid genom att provtagning sker på akutmottagningen och att remisser till vissa 

röntgenundersökningar kan skrivas av sjuksköterskor före läkarbedömning (SBU, 2010). På 

akutsjukhus kan driftansvarig läkare och driftsansvarig sjuksköterska initiera ett så kallat 

stabsläge: beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad 

om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen (Region Skåne, 2013). 

Patientsäkerhet på akutmottagning  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) reglerar att vårdpersonal inom hälso- och sjukvård 

arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En vårdgivare äger skyldighet att ge en 

god och säker vård samt att säkerställa en hög patientsäkerhet. (SFS 2010:659).  
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En för hög belastning ”emergency department crowding" på akutmottagningen i form av ett 

för stort antal patienter i relation till bemanning, resurser och lokaler skapar risker i 

patientsäkerheten (Higginson, 2012). IVO uppbär ansvar för tillsynen över verksamheter 

inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården. I deras uppdrag ingår därför tillsyn av 

patientsäkerheten på landets akutmottagningar. Under år 2014 gjorde IVO en tillsyn på arton 

akutmottagningar i Uppsala och Örebro sjukvårdsregioner. Denna kartläggning påvisade ett 

antal generella riskfaktorer vid för lång total vistelsetid och för lång tid till första 

läkarbedömningen. I samma kartläggning fastlogs att patientsäkerheten på 

akutmottagningarna påverkades av flera faktorer. Även om hänsyn tas till att varje 

akutmottagning har sina egna förutsättningar gällande storlek, organisation, 

patientsäkerhetskultur och möjligheter att ta hand om patienten så fanns det gemensamma 

risker i patientsäkerheten. Dessa riskfaktorer var: Bristande kompetens, otillräcklig 

bemanning, vårdplatsbrist, otillräckliga lokaler, ”fel patienter”, ökat antal patienter, bristande 

journalsystem och hög arbetsbelastning/långa arbetspass (IVO, 2015). IVO påtalar även i en 

senare rapport att den begränsade tillgänglighet som råder på akutmottagningarna i dagsläget 

kan skapa allvarliga risker i patientsäkerheten (IVO 2018).  

Patientsäkerhetsriskerna är genomgående i akutsjukvården och en av faktorerna som kan hota 

patientsäkerheten är den höga arbetsbelastningen som leder till övertidsarbete och stress för 

personalen. Lågprioriterade patienter kan bli placerade i väntrum eller intilliggande lokaler 

vilket kan öka risken att missa försämringar i patienternas allmäntillstånd. Personalen kan inte 

ha direkt överblick över patienterna och riskerar att missa förändringar i deras tillstånd, vilket 

i sin tur även kan innebära att en ny bedömning och omprioritering som hade varit nödvändig 

ej blir utförd (IVO, 2015, IVO, 2018). Långa väntetider leder till att patienter väljer att gå hem 

utan att ha blivit undersökt av läkare. Detta medför direkt påverkan på patientsäkerheten. 

Underbemannad personal tenderar dessutom att ha sämre förmåga att utföra evidensbaserad 

vård vilket genererar sämre behandlingsresultat (Sawatzky & Enns, 2012).  

IVO (2015) anser även akutmottagningarnas lokaler i kombination med det ökade 

patientflödet är tydliga patientsäkerhetsrisker. Majoriteten av akutmottagningarnas lokaler var 

inte anpassade för det ökande antalet patienter och rådande vårdplatsbrist leder till att 

patienter som ska läggas in inom slutenvården kan bli kvar på akutmottagningen länge i 

väntan på en vårdplats. En sak att uppmärksamma i en av IVO genomförd intervjustudie är att 

det finns de som anser att det kan finnas en patientsäkerhetsrisk i att kompetensen urvattnas 

när personalen på akutmottagningen lägger mer tid på att ta hand om och handlägga patienter 

med ett vårdbehov som inte motsvarar akutmottagningens specifika och unika kompetens på 

akuta patienter (IVO 2015). 

Begreppet överbelastning på akutmottagning 

Crowding betyder att samla ett stort antal på liten yta, trängsel (Nordstedts stora svensk-

engelska ordbok, 2000). Begreppet crowding är i vårdsammanhang tämligen nytt och det har 

påtalats att Sverige behöver en vedertagen term för detta fenomen (Tadjerbashi, Khoshnood, 

Nordberg & Ekelund, 2012). Svenska forskare har studiat ämnet och valt att översätta 

crowding med överbelastning och författaren har därför valt att i denna uppsats använda den 

termen. Definitionen för när överbelastning uppstår varierar i olika studier. Svenska studier 

utgår ofta från de kriterier som används i Storbritannien där akutmottagningen anses som 

överbelastad om någon av följande kriterier är uppfyllda: Att flera än tio procent av 

patienterna väntat mer än 2 timmar efter inskrivning på akuten. Om ambulanspersonalen 

väntar mer än 15 minuter på att få lämna/rapportera patient.  
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Om det finns fler patienter än det finns fastställda platser på akuten, exempelvis om resurserna 

inte räcker till för antalet patienter som behöver dem. Exempelvis att akutbritsar/sittplatser/ 

övervakning är slut (Boyle, Higginson, Smith & Henderson, 2014). 

Då inflödet av patienter blir stort, medan genomflödet och utflödet långsamt skapas långa 

väntetider och överbelastning kan uppstå. Antalet patientbesök har sedan år 2014 ökat med 

cirka 3 procent på landets akutmottagningar. Under år 2015 hade Sveriges 71 

akutmottagningar totalt omkring 2,5 miljoner besökare med olika former av skador och 

åkommor (Socialstyrelsen, 2015). Den huvudsakliga anledningen till överbelastning är att 

tillgängliga resurser såsom exempelvis övervakningsutrustning och undersökningsrum 

blockeras på grund av stort inflöde av patienter och för lång vistelsetid på akutmottagningen. 

Detta är inte enbart relaterat till akutmottagningen utan är ett sjukhusövergripande problem. 

Överbelastning leder till ett flertal konsekvenser för både personal och patienter (Higginsson, 

2012). En kartläggning och analys över vistelsetider och patientflöden utfördes nyligen på 

fem akutmottagningar i Sverige. Vid tidpunkten för denna studie hade mellan 45 och 80 

procent av patienterna på samtliga studerade akutmottagningar en vistelsetid på över 4 timmar 

(Wretborn, Khoshnood , Wieloch & Ekelund , 2015). Den totala vistelsetiden för patienter på 

akutmottagning har under åren 2010–2015 ökat med 31 minuter (Socialstyrelsen, 2016).  

I Sverige har antalet akutbesök ökat i takt med att befolkningen ökat (SBU, 2010). Antalet 

sjuksköterskor som finns tillgängliga i sjukvården har däremot minskat (Socialstyrelsen, 

2016). Samband mellan överbelastning på akutmottagningen och längre tid till adekvat 

behandling samt ökad mortalitet har påvisats (Sprivilius, Da Silva, Jakobs, Frazier, & Jelinek, 

2006). Överbelastning på akutmottagningen kan ge konsekvenser inom flera områden i 

vårdkedjan. Patienterna riskerar att få längre tid till smärtlindring och det kan medföra lidande 

för vissa patienter. Det skapar långa väntetider som i sin tur leder till missnöjda patienter och 

anhöriga vilket ökar riskerna för hot och våld mot personalen. Överbelastning kan även skapa 

minskad produktivitet och ökad frustration bland sjukvårdspersonal (Dertlet & Richards 

2000). Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning under överbelastning ansåg enligt en 

nyligen gjord studie att patientsäkerheten blev sämre, att deras yrkesutövning påverkades och 

de upplevde en känsla av förlorad kontroll (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2017). 

På en akutmottagning blir sjuksköterskan ofta avbruten i sitt arbete och nyligen gjorda studier 

kan påvisa samband mellan stressig arbetsmiljö med hög belastning och avbrott i arbetet och 

ökad risk för inkorrekta beslut och bedömningar (Berg, et al. 2013). Andra studier återspeglar 

uppfattningen att risker finns på grund av hög arbetsbelastning, bristande kontroll, 

kommunikation och organisatoriska problem. Resultaten återspeglar ett komplext system där 

hög arbetsbelastning uppfattades som en risk och att det i kombination med andra riskfaktorer 

kunde medföra att patientsäkerheten äventyrades (Källberg et al.,2017). Enligt Stephen et al. 

(2014) har överbelastning en direkt inverkan på misstag som görs på en akutmottagning som 

hade kunnat förutses och denna studie påvisades att antalet gjorda misstag av denna typ 

fördubblades då akutmottagningen var överbelastad. 

Problemformulering 

Söktrycket har ökat på Sveriges akutmottagningar. Människor söker i större utsträckning än 

tidigare sjukvård dygnet runt, samtidigt som befolkningen ökar och antalet sjuksköterskor 

som finns tillgängliga för sjukvården minskar. Det ökade antalet besökare, förändrade 

sökmönster och ökat vårdbehov leder till att tillgängliga resurser på akutmottagningen inte 

räcker till, vilket skapar större belastning för personalen och ökade risker för patienterna.  
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Då studier pekar på att överbelastning ger effekt på flera områden inom vårdkedjan kan det 

antas att sjuksköterskornas situation påverkas. Det finns ett flertal kvantitativa studier av 

överbelastning på akutmottagning med fokus på risker och inträffade avvikelser. Då det i en 

nyligen gjord studie framkom att sjuksköterskor upplevde att överbelastning påverkade bland 

annat deras yrkesutövning och det därmed kan antas att deras upplevelser påverkar både deras 

och patienternas situation är det av intresse att studera detta ytterligare. Mer kunskap behövs 

således för att belysa upplevelsen av överbelastning. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning. 

METOD 

Ansats och design 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod anses lämpligt då tanken är 

att beskriva ett fenomen och belysa nya perspektiv kring det valda fenomenet. En kvalitativ 

ansats kan skapa förståelse kring människans erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. 

Forskaren försöker med denna metod skapa förståelse för och en bild av människors 

upplevelser av fenomenet utifrån dess sammanhang. Studien genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med en deskriptiv design där den framkomna informationen analyserades utan 

att tolkas av forskaren En induktiv ansats kan anses vara att föredra då forskaren vill 

undersöka informanternas upplevelser och erfarenheter av ett valt fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2008, Kvale & Brinkman, 2009, Polit & Beck, 2017).   

Urval 

 

Sjuksköterskorna i denna studie var allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med 

minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, som var kliniskt verksamma på en 

akutmottagning och hade erfarenhet av överbelastning. Kravet på arbetslivserfarenhet 

bottnade i att det ofta anses ta minst ett år innan en sjuksköterska är utbildad/upplärd inom 

alla funktioner på en akutmottagning. Utvalda verksamheter var akutmottagningar med 

dygnet runt verksamhet och som handlägger alla specialiteter på akutsjukhus i södra Sverige. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetar på Närakut eller akutmottagning med 

enbart en inriktning; såsom medicin.  

Urvalsmetod 

För studien valdes ett strategiskt, icke slumpmässigt urval. Ett strategiskt urval lämpar sig väl 

för att uppnå god variation i urvalet utifrån kön, ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning och 

kompetensnivå. Detta för att ge studien ett större mått av giltighet (Trost, 2010). Det 

strategiska urvalet gav även en variation i beskrivningen av fenomenet då det var viktigt att 

hitta ett mindre antal personer som kunde ge varierad information som svarar på studiens 

syfte (Henricsson, 2012). Sjuksköterskorna i studien tillfrågades om deltagande dels genom 

utskick per mail via enhetschefer och dels genom ett inlägg på sociala medier där 

sjuksköterskorna fick anmäla sitt intresse till författaren via mail.  

Deltagare i studien 

I studien inkluderas totalt sex sjuksköterskor som samtliga uppfyllde inklusionskriterierna. 

Av dessa sex informanter var en man, fem var kvinnor.  
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En var specialistsjuksköterska med inriktning mot medicin/kirurgi. Övriga var grundutbildade 

sjuksköterskor. Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 28 och 61 år. Antal år i tjänst som 

sjuksköterska varierade mellan 2,5 till 32 år och därav på akutmottagning mellan 2,5 till 13 år. 

Samtliga inkluderade sjuksköterskor hade upplevt tillfällen av överbelastning på den 

akutmottagning där de var verksamma. 

Genomförande 

Verksamhetschef på akutmottagningarna på samtliga akutsjukhus i den utvalda regionen 

kontaktades via informationsbrev för inhämtande av godkännande för studien. I detta brev 

presenterades studiens syfte, bakgrund och tillvägagångssätt. Samt innehöll förfrågan om att 

få delge sjuksköterskorna på kliniken informationsbrev med presentation av studien och 

förfrågan om deltagande (bilaga 1). Godkännande erhölls via undertecknat brev. 

Rekrytering av deltagare 

Då godkännande från verksamhetschef inhämtats togs kontakt med akutmottagningarnas 

enhetschef för diskussion om vilka sjuksköterskor som kunde vara intresserade av att delta 

och dessa enhetschefer skickade ut e-mail till sina sjuksköterskor med inbjudan och 

information. Detta gav inte några svar alls. För att nå tilltänkta informanter lades samma 

förfrågan om deltagande på sociala media som Facebook i en sluten grupp som riktar sig till 

de anställda på akutmottagningen och som ofta används för att sprida information, byte av 

arbetspass o s v. På detta sätt rekryterades fem av sex informanter som deltog i studien. Den 

sjätte tillfrågades personligen då detta var en  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som en intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. 

Denna struktur är att föredra då ändamålet är att analysera ett specifikt fenomen. En för 

uppsatsen framtagen intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor intervjufrågor utformade 

utifrån syftet utarbetades. Denna borgar för att intervjufrågorna ställdes på samma sätt till alla 

informanter. Den valda intervjuformen skapade utrymme för informanterna att berätta om sin 

syn på sin verklighet och sina upplevelser utan alltför stor påverkan av intervjuarens frågor 

(Polit & Beck, 2017).  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kunna utvärdera hur frågorna uppfattades av informanten 

och hur frågorna gav svaren kvalitet, samt för att testa och utvärdera inspelningstekniken. 

Denna sjuksköterska rekryterades genom personlig förfrågan och uppfyllde samma 

inklusionskriterier som övriga informanter. Pilotintervjun inkluderas i studien eftersom den 

var av god kvalitet och gav information som svarade på syftet. Efter att pilotintervjun 

genomlyssnats och transkriberats ändrades ordningsföljden på frågorna och en fråga 

formulerades om för att den upplevdes som otydligt formulerad.  

 

Genomförande av intervjuer 

Målsättningen var att genomföra sex till åtta intervjuer. Utfallet blev sex intervjuer då det inte 

fanns fler sjuksköterskor som ville eller hade möjlighet att delta inom rimlig tidsrymd. Tid 

och plats för intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål. Intervjuerna 

genomfördes i avskild lokal på de utvalda akutmottagningarna under november 2017. En 

intervju genomfördes på annan plats än arbetsplatsen då informanten önskade detta. Kvale 

och Brinkman (2014) påtalar vikten av att informanterna känner sig trygga i 

intervjusituationen då detta främjar viljan att berätta om sina upplevelser. Författaren upplever 

att detta uppnåddes under intervjuerna.  
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Intervjuerna tog i genomsnitt 20–40 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in som 

ljudfil för att därefter direkt transkriberas ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

säkerställa överensstämmelse med den inspelade intervjun och den transkriberade texten 

genomlyssnades inspelningarna och jämfördes med texten ett flertal gånger. Enligt Polit och 

Beck (2016) har en kvalitativ inget förutbestämt antal intervjuer utan det är informationens 

omfattning som avgör antalet informanter. När ingen ytterligare information tillförs är antalet 

informanter tillräckligt och datamättnad kan anses vara uppnådd (Polit & Beck, 2016). I denna 

studie inkluderades totalt sex sjuksköterskor. Efter sex genomförda intervjuer upplevde författaren 

att informationen som framkommit var liknande och att datamättnad var uppnådd.  

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes som en induktiv innehållsanalys såsom beskriven av Graneheim 

och Lundman (2004). Enligt Polit och Beck (2016) är det en förutsättning för analysen att 

författaren fördjupar sig i materialet genom upprepade genomläsningar av den transkriberade 

texten, vilket författaren gjorde. De inspelade intervjuerna transkriberades omgående och 

ordagrant. Det insamlade materialet arbetades igenom med manifest innehållsanalys, vilket 

innebär att materialet presenteras exakt så som informanterna uttryckt sig utan att tolka 

eventuella underliggande tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

Därefter definierades ord, meningar och delar av texten som hörde ihop och bröts ned till 

meningsenheter. Dessa enheter kondenserades därefter och kodades. En kod är en beteckning 

som ges för att beskriva textens innehåll. Kategorier skapas då flera koder med liknande 

innehåll fogas samman. Slutligen delades dessa in i underkategorier och kategorier. För att 

strukturera dessa användes färgkodade post-it lappar. Kategorierna som slutligen blev tre, dvs 

En överbelastad arbetsplats; Ständig oro för patientsäkerheten; Strategier för att hantera 

situationen (Tabell 1). Dessa skapade grunden för studiens resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). Underkategorierna till antalet nio skapade underrubriker i den kategori de tillhörde 

(Tabell 2).  

Tabell 1. Exempel på hur innehållsanalysen utfördes enligt inspiration av Graneheim och Lundmans modell 

(2004). 

Meningsenhet  Kondenserad text  Kod Underkategori  Huvudkategori 

Tyvärr inte så bra som 

man hade önskat. Man 

önskar man kunde ge 

mer stöttning. En 

orolig, rädd, dement 

men man kan inte 

vara där hela tiden. 

Det är jobbigt att möta 

det för att jag ser ju 

desperatheten i deras 

ögon och jag kan 

inget göra.  

Man önskar man 

kunde ge mer 

stöttning. En orolig, 

rädd, dement men 

man kan inte vara där 

hela tiden. 

önskar ge mer 

stöttning 

Möte med 

patient och 

anhöriga 

En överbelastad 

arbetsplats 



 

 

            

9 

 

Det man missar när 

patienten blir kvar på 

akuten är ordinationer 

i Melior som 

antibiotika för 

ordinationen inte finns 

på RETTS. Doktorn 

gör ju rätt enligt om 

att patienten hade åkt 

tillavdelning men 

infon når inte 

sjuksköterskan på 

akuten. 

Det man missar när 

patienten blir kvar på 

akuten är ordinationer 

i Melior  

Missa 

ordinationer när 

patienten blir 

kvar på akuten 

Patienter som 

väntar på 

vårdplats 

Ständig oro för 

patientsäkerheten 

Forskningsetiska övervägande 

Information som delges verksamhetschef och informanter ska utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna som är: Informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Etiska principer såsom informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll tillämpades (Kvale & Brink, 2009). 

Informationskravet uppfylldes genom att alla informanter erhöll muntlig och skriftlig (Bilaga 

2) information om studiens syfte och informerades om att deltagande var frivilligt samt att de 

hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst om de önskade; utan att ange skäl. 
Samtyckeskravet möttes genom att arbetsplatsens verksamhetschef skriftligen gav 

godkännande för studien samt att informanterna skriftligen intygade sitt frivilliga deltagande i 

studien och rätten att kunna avbryta deltagandet utan påtryckning från författaren (Bilaga 2).  

I enlighet med konfidentialitetskravet avidentifierades allt material för att skydda 

informanternas identiteter. Endast författaren hade tillgång till informanternas 

personuppgifter. Citat i resultatet redovisades ordagrant och endast med exempelvis Intervju 

1som referens.  Nyttjandekravet beaktades genom att det inhämtade materialet endast 

användes till studiens ändamål. Allt material förvarades under pågående studie på 

lösenordsskyddad dator. Efter godkänt självständigt arbete förstördes samtliga data. 

Författaren erbjöd samtliga informanter att ta del av det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet, 

2011). Författaren var medveten om att denne avgör de etiska besluten som fattas under 

studiens gång och vilken kvalitet dessa får. Genom att reflektera över frågor som moral, 

integritet och empati tog författaren stöd i etiska riktlinjer och teorier (Kvale & Brink, 2009). 

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras relaterat till de tre kategorier som framkom i materialet: En 

överbelastad arbetsplats, ständig oro för patientsäkerheten och strategier för att hantera 

situationen, se tabell 2.  
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Tabell 2. Presentation av ur dataanalysens framkomna underkategorier och kategorier.   

Underkategori Kategori 

Den kaotiska arbetssituationen  

 

 

En kaotisk arbetsplats  

Att utöva sitt yrke 

Mötet med patienten och anhöriga 

Påverkan på omvårdnadens kvalitet 

Sekretess och integritet  

 

Ständig oro för patientsäkerheten 
Ständig oro för patienterna 

Patienter som väntar på vårdplats 

Stödet från teamet Strategier för att hantera situationen 

Att vilja förbättra situationen 

En överbelastad arbetsplats 

Den kaotiska arbetssituationen 

De intervjuade sjuksköterskorna benämnde samtliga en akutmottagning som befinner sig i 

överbelastning med just ordet "kaos". Oftast refererades dessa tillfällen till som kvällspass.  

De upplevde alla att kvällarna hade en högre belastning och även att vissa veckodagar hade en 

högre tillströmning av patienter som söker akutmottagningen. Att befinna sig i en lokal med 

mycket människor och hög ljudnivå upplevdesjuksköterskorna som tröttande. Speciellt vid 

tillfällen av överbelastning då patienter och anhöriga i hög grad påkallade deras 

uppmärksamhet och det var svårt att förflytta sig i lokalen utan att bli hindrad på vägen. Det 

upplevdes som svårt att ta sig fram med britsar och att ständiga förflyttningar av patienter 

mellan olika utrymmen skapade en stökig miljö. Även teknisk apparatur och telefoner 

påverkade arbetsmiljön och skapade stress. En sjuksköterska uppgav sig inte alls bli påverkad 

av ljud på akutmottagningen, medan en annan inte reagerade så mycket under arbetstid men 

väl reflekterade över det efter arbetspasset och upplevde sig som psykiskt trött på grund av 

miljön.  

 Ljudnivån är ju bedrövlig; speciellt med allting annat som påverkar en- alltså 

 som övervakningsutrustning som larmar och piper och det kan ju tyvärr larma 

 för farliga saker men när det är så rörigt så till slut blir man inte observant på 

 det. Bara ljud överallt så att säga. Så det är ett farligt tillstånd. Man ser inte 

 träden för skogen. (Intervju 2) 

Att utöva sitt yrke 

Sjuksköterskorna var väl medvetna om att arbetet på en akutmottagning kräver förmåga att 

växla mellan olika situationer med kort varsel. Detta uppgav några vara en anledning att de 

valt att arbeta på akutmottagning, dvs att arbetet är varierande och ger möjlighet att ha flera 

olika arbetsmoment under ett arbetspass. Vid överbelastning kunde olika störningsmoment 

göra att de upplevde att de inte kunde utföra sina uppgifter utan dröjsmål. Störningarna kunde 

komma från både patienter, anhöriga och kollegor. Framför allt upplevdes telefonen som ett 

störningsmoment då sjuksköterskan bar denna på sig. Upplevelsen blev att de ibland inte 

kunde avsluta en uppgift eftersom det hela tiden kom nya.  
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Sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet och rutin gör det lättare att arbeta vid hög belastning. 

De utvecklade över tid en kunskap om vilka åtgärder som kunde göras samtidigt som de 

exempelvis pratade med en patient. Med erfarenheten kom även möjlighet att förbereda och 

kunna utföra vissa åtgärder på generella ordinationer före läkarbedömning. Såsom att en viss 

sökorsak genererar vätsketerapi och de kunde sätta en infusion på eget initiativ och på så sätt 

spara tid. Men vid överbelastning kunde förutsättningarna skapa situationer där även den 

erfarna sjuksköterskan kunde uppleva en känsla av otrygghet och osäkerhet. 

 Man måste nog vara trygg i sin yrkesroll. Otrygg kan jag känna mig i och för 

 sig när det blir att man får tre patienter på raken som ska prioriteras efter EKG 

 och det inte finns några rum. Var gör jag av dem? Var ska jag kunna ta ett 

 EKG? Det kanske är nåt som håller på att hända här med patienten och jag 

 missar det. (Intervju 1) 

Sjuksköterskorna påtalade att arbetet på akutmottagningen är stimulerande och att de ständigt 

utvecklas i sin yrkesroll och ökar sin kunskapsnivå. Någon uppgav dock att när belastningen 

upplevdes som för hög kunde tankar på att lämna akutmottagningen för annat arbete eller 

någon annan arbetsplats finnas.  

 Fast ändå, trots att det ser ut som det gör. Jag skulle ju inte vilja jobba någon 

 annanstans; jag älskar ju mitt jobb även om jag skulle vilja ha andra 

 förutsättningar. (Intervju 5) 

Mötet med patienten och anhöriga 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att de skulle önska mer tid för att skapa ett bättre möte med 

patienten. Att få ett bra första möte uppgavs vara viktigt för att skapa en god bas för resten av 

patientens vistelse på akutmottagningen. Sjuksköterskorna hade stor medvetenhet om 

patientens upplevelse och försökte hitta sätt att skapa mer tid för mötet även då 

akutmottagningen hade överbelastning. Samtalen med patienterna fick ofta struktureras för att 

få ut så mycket information om patienten på så kort tid som möjligt. Ofta gick de in till 

patienten och gjorde det som behövdes och sedan gick ut igen. En sjuksköterska uppgav att 

"kallprat" var det som fick mindre utrymme när arbetsbelastningen var hög. Ibland kunde de 

känna genans inför patienten över rådande situation. 

 Jag skäms på nån annans vägnar om man säger så. Jag vill ju gärna att 

 patienten ska känna att när jag går in till patienten i ett ärende att den 

 får den lilla tiden oavkortat reserverat till mig så att säga. Men när det är 

 jättemycket där ute blir det att man ofta bara går in och gör det man ska och 

 går igen och  inte har den där lilla tiden att lyssna på patienten. Det tycker jag 

 är lite pinsamt att man inte kan offra de minuterna för det är ju egentligen det 

 det handlar om när de kommer hit: Lindra, trösta och när man inte ens har tid 

 att trösta dem då tycker jag det börjar bli jobbigt. (Intervju 2) 

Även om sjuksköterskorna ansåg att de allra flesta patienter och anhöriga var vänliga och 

hade förståelse för deras arbetssituation så förekom det både patienter och anhöriga som 

kunde upplevas som aggressiva och ibland även hotfulla.  
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Det hände att de valde att gå en annan väg än förbi dessa personer när situationen upplevdes 

som obehaglig. En sjuksköterska upplevde känslor av obehag inför patienter som blev 

påträngande och ställde frågor om dennes privatliv. Sjuksköterskorna kände ofta att de 

behövde försvara sitt arbetssätt och sina beslut inför patienter och anhöriga. Då 

sjuksköterskorna befinner sig närmast patienten och så att säga i frontlinjen upplevde de att de 

fick hantera mer av patienternas frustration än läkarna. Då de visste att exempelvis 

läkarbedömning skulle komma att dröja och inte kunde påverka detta gav det upphov till en 

känsla av maktlöshet. 

 

 Just när man känner den där maktlösheten. Det är det som är jobbigt. När man 

 vet att de har väntat tio timmar och inser att det inte kommer att komma nån 

 läkare på länge. Just att ha den vetskapen och förmedla det. Man får deras 

 frustration. Vi sjuksköterskor och undersköterskor vi får ta mycket av deras 

 frustration som inte läkarna möter. (Intervju 4) 

En sjuksköterska upplevde en direkt koppling mellan några allvarliga incidenter och för 

mycket anhöriga i lokalen och att reglerna om antal anhöriga per patient inte respekterades. 

Ibland kunde det vara rentav svårt att definiera vem som var patient och vem som var anhörig. 

Det kunde upplevas som svårt att utföra sitt arbete på ett bra sätt med mycket människor på 

akutmottagningen. 

Påverkan på omvårdnadens kvalitet 

Den personliga omvårdnaden av patienten fick vid överbelastningssituationer inte den kvalitet 

som sjuksköterskorna skulle önska. Även om sjuksköterskorna hade medvetenhet om och 

ville arbeta personcentrerat så upplevde de att det var svårt när arbetsbelastningen var hög och 

akutmottagningen överbelastad. Det upplevdes som att det inte fanns tid och ork. Då 

sjuksköterskorna vid personalbyte ibland kunde ta över ett team med ett tjugotal patienter 

hann de inte sätta sig in i varje fall så ingående som de önskade eller gå runt och hälsa så att 

de fick ett ansikte på patienten. Vid hög arbetsbelastning blev sjuksköterskorna nödgade att 

för egen del prioritera administration av läkemedel och andra åtgärder som krävde legitimerad 

personal och omvårdnadsåtgärder delegerades då till undersköterskorna; vilket gjorde det 

svårare att ha egen kontroll över patientens situation i sin helhet. 

Det hände att basal omvårdnad inte blev utförd på rätt sätt eller inte alls. Detta upplevdes som 

genant, oetiskt och skapade samvetsstress. En sjuksköterska berättade om en händelse då en 

patient fått vänta så länge som 24 timmar på en vårdplats där beslutet slutligen fattades att 

patienten skulle bli överförd till avdelning på annat sjukhus. När ambulanstransport anlände 

noterades att patienten var genomblöt och först då upptäcktes att det i överrapporteringen 

missats att patienten hade en urinkateter och att denna inte blivit tömd alls under väntetiden.  
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 Och egentligen väldigt basala grejer i ADL som vi är experter på - att det 

 missas. Att man har en patient som borde ha vändschema som ligger stilla i 

 samma läge i 24 timmar... alltså nej. Eller att någon ligger våt i flera timmar för 

 att man inte har möjlighet byta på dem. Det är såna saker som är det mest 

 basala vi har. Man tänker på de dramatiska grejerna som hjärtinfarkter men 

 detta är lika hemskt (Intervju 4) 

Ständig oro för patientsäkerheten 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte blev lyssnade på när de påtalade brister i 

patientsäkerheten. De skulle vilja att driftsansvarig läkare och sjuksköterska initierade fler 

stabslägen för att markera att det inte fungerar även om detta är en åtgärd som bara tillfälligt 

påverkar belastningen på akutmottagningen genom att exempelvis ambulanser omdirigeras till 

andra sjukhus under en begränsad tid. Sjuksköterskorna identifierade flera områden där det 

förekom risker i patientsäkerheten. Det fanns tre områden som de upplevde ha en högre risk 

för patienterna: prio3/gula patienter, patienter som väntade på vårdplats och bemanningen 

nattetid. 

 

Sekretess och integritet 

Patientens behov av och rätt till sekretess och integritet upplevdes som svår att tillgodose då 

akutmottagningen var överbelastad. Sjuksköterskorna tog ofta patienternas anamnes och 

pratade med patienterna om deras mående bland andra patienter och anhöriga eftersom det 

inte fanns någon ledig avskild plats att göra det. Detta upplevde sjuksköterskorna som 

problematiskt både för egen del och för patienternas. Att inte kunna ge patienterna den 

sekretess och integritet som de borde få kändes påfrestande och genant.  

 Vissa bryr ju inte sig just där och då men vissa gör ju verkligen det och säger 

 Jag vill inte prata om detta här och jag säger att det har jag full förståelse för, 

 men jag har ingen annan stans att göra av dig just nu. Det känns skittråkigt och 

 man kan liksom inte försvara det. Det arbetssättet, den miljön vi är i - det är 

 bara att gilla läget. (Intervju 3) 

Ständig oro för patienterna  

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att patienter som vid den initiala bedömningen inte 

prioriterats behöva betittas av läkare omgående upplevdes ha en ökad risk på 

akutmottagningen. Detta var patienter som exempelvis blivit prioriterade efter att det tagits ett 

EKG som var utan anmärkning. Dessa patienter befann sig i väntrum och korridorer och var 

patienter som ofta fick lång väntetid. Sjuksköterskorna upplevde en oro över att patientens 

tillstånd kunde försämras och att de inte skulle hinna uppfatta det då akutmottagningen är 

överbelastad. Just att patienten skulle kunna ha en pågående hjärtinfarkt nämndes av flera 

informanter vara ett scenario som de upplevde en oro för att det skulle kunna inträffa. 
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 Jag hade en sån där hektisk kväll och det kom en patient med remiss från 

 vårdcentral. Han hade ont i hjärtat och egentligen var det fler före honom men 

 där var det sjätte sinnet som sa att: Nej titta på honom först - och han hade 

 alltså en pågående hjärtinfarkt. Jag tänker bara tänk om vi hade sagt sitt ner 

 runt hörnet så länge- så som man brukar göra - och så tar man dem sen. Han 

 hade ju kunnat sitta där och dö på noll time. (Intervju 1) 

 

Patienter som väntar på vårdplats 

Den andra gruppen patienter sjuksköterskorna påtalade som riskgrupp var de patienter som 

var bedömda av läkare, fått adekvata undersökningar gjorda och beslut fattats om inläggning i 

slutenvården. Väntetiden på lämplig plats på avdelning uppgavs ofta vara lång; ibland upp till 

ett dygn. Dessa patienter placerades under väntetiden i väntrum och korridorer där det inte 

fanns samma möjlighet till övervakning som på övriga undersökningsrum. Sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns en risk att dessa patienter glömdes bort då arbetsbelastningen var hög. 

 Det jag tycker är farligt för patienterna är ju den patienten som blivit 

 färdigundersökt, ska läggas in och den väntar på inläggning. Så lägger man 

 den i ett väntrum medan man väntar på att det ska jobbas fram en vårdplats. 

 Men flödet fortsätter ju välla in på akuten och den patienten är lätt att glömma 

 bort. (Intervju 2) 

Väntetiden för dessa patienter kunde ibland sträcka sig över flera byten av arbetslag och 

risken att information missas i överrapportering bekymrade sjuksköterskrna. De berättade om 

flera tillfällen då information inte nått den sjuksköterska som tog över ett vårdteam. Ibland 

rörde det sig om mindre viktig information, men ibland gällde det information som när den 

saknades kunde leda till allvarliga händelser. Ett exempel var en patient hade en urinkateter 

som inte blev tömd eftersom informationen att patienten hade en sådan inte nådde 

övertagande team. Ett annat riskmoment som de påtalade var att läkemedelsordinationer för 

denna grupp patienter helt enligt rutin för inläggning skrevs in i ett journalsystem som bara 

delvis används på akutmottagningen. Då det krävdes att sjuksköterskorna aktivt gick in i detta 

system för att se ordinationen fanns en risk att någon ordination missas när arbetsbelastningen 

ökade. Alla läkemedel som patienten ordinerats fanns heller inte i akutmottagningens 

sortiment och kunde därför ibland inte administreras i tid då dessa måste hämtas från andra 

verksamheter. Tiden var knapp på en överbelastad akutmottagning för att finna information på 

vilken avdelning läkemedel fanns och att ringa runt för att låna dessa, uppgav 

sjuksköterskorna. Detta medförde att patienten ibland fick vänta på icke akuta läkemedel till 

ankomst till avdelning och detta uppfattade sjuksköterskorna som en risk för patienten att bli 

försämrad i sitt tillstånd. 

Bemanning nattpass 

Sjuksköterskorna berättade att nattetid var personalstyrkan på akutmottagningen mindre än 

dag och kväll. En ensam sjuksköterska kunde ibland nödgas lämna sitt team för att ta hand om 

patienter på akutrummet om det kom in flera larm samtidigt. Att bemanningen inte täckte 

behovet upplevdes som en risk i patientsäkerheten.  
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Det ökade inflödet sen kväll och natt upplevdes ha förändrats över tid och att tillfällena med 

överbelastning blivit mer frekventa nattetid. En sjuksköterska berättade om två tillfällen då 

patienter avlidit nattetid och hade uppfattningen att dessa kunde relateras till låg bemanning, 

hög belastning och stress. Nattpersonal hade inte hunnit utföra kontroller så frekvent som 

hade behövts och försämring i patientens tillstånd hade missats. 

 När jag började på akuten för x antal år sedan så var det ofta ganska lugnt på 

 nattetid. Vid 2-snåret och fram till 5 på morgonen så var det liksom patienter i 

 ental, Det var ju inga mängder av patienter... Nu kan man ju ha en hel 

 vårdavdelning redan på morgonen och man kan ju lämna över till natten en 

 60–70 patienter. Som de ska ta hand om på natten där de är minimerad styrka 

 med sjuksköterskor läkare och undersköterskor - det är inte humant! (Intervju 2) 

Strategier för att hantera situationen 

Samtliga sjuksköterskor kunde oavsett ålder och antal yrkesverksamma år uppleva en oro för 

att missa allvarliga tillstånd och försämrad status hos patienten i samband med överbelastning 

på akutmottagningen. För att hantera detta utvecklade de olika former av försvarsmekanismer 

och copingstrategier. Samtliga refererade till att de intalade sig själva att de gör vad de kan 

med de förutsättningar som de har; även om de skulle vilja göra mer och hinna mer. Samtliga 

sjuksköterskorr menade på att springa fortare inte hjälper men att det hade varit lätt att göra så 

när de var nya på akutmottagningen. Det upplevdes dock som att det hade skapat mer stress 

att försöka arbeta fortare och att risken för misstag ökat och därför försökte de hålla sitt eget 

arbetstempo och göra en sak i taget.  

 Det är inte så att jag blivit oberörd men jag har lärt mig att hantera det på nåt 

 sätt. Nu kan jag tänka på det när jag är på jobb som att: Jag har gjort vad jag 

 kan. Problemet ligger inte hos mig. Jag har inte mer tid; jag har samma klocka 

 som alla andra. Det är inte lätt. (Intervju 2) 

 

Effekterna av överbelastningen kunde ibland ta sig uttryck rent fysiskt hos sjuksköterskorna.  

Att stänga av omgivningen och uppleva att de fick tunnelseende var några av dessa. Några 

hade haft sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och andra symtom på utmattning såsom 

upplevelser av att det var svårt att minnas saker. 

 

Det hände att känslan av uppgivenhet och maktlöshet efter ett arbetspass var svår att släppa 

utanför arbetstid. Samtidigt som sjuksköterskorna refererade till uttryck som "att gilla läget" 

och att det är så det ser ut på akutmottagningarna idag upplevde de en viss resignation. En 

sjuksköterska uppgav att då det inträffade svåra händelser av privat karaktär blev belastningen 

på arbetet ohållbar och hjälp fick sökas genom stödsamtal på företagshälsovården. Det fanns 

inte utrymme mentalt att hantera en så hög belastning från två håll. Upplevelser och händelser 

i arbetet tenderade ibland att skapa samvetsstress och en känsla av att inte räcka till. Att under 

arbetstid hitta sina egna konkreta strategier för att hantera situationen här och nu sades vara 

viktigt. Detta kunde göras på olika sätt och ibland var det de egna basala behoven såsom vila, 

mat och dryck som behövde tillgodoses för att kunna fortsätta arbetspasset på ett bra sätt. Gå 

på toaletten kunde förutom det rent primära behovet upplevas som en lättnad i 

arbetssituationen och gav en stund av tystnad.  
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Det hände att sjuksköterskor vid överbelastning kände sig så pressade att de tog sin tillflykt 

till läkemedelsförrådet och grät när situationen kändes dem övermäktig.  

Stödet från teamet 

Den så kallade check-in som utfördes vid arbetspassets start där alla i teamet presenterade sig 

med namn och funktion uppskattades av sjuksköterskorna Ett fungerande team var enligt 

sjuksköterskorna en nödvändighet för att kunna hantera situationen när belastningen blir hög. 

För att hantera överbelastningen på akutmottagningen samlade sjuksköterskorna såsom 

arbetsledare för teamet sina medarbetare och la upp en gemensam strategi. De menade att det 

måste redan från arbetspassets start finnas en plan för hur arbetet ska fördelas och utföras när 

patientflödet blev högt. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde ha tillit till sitt team och 

kunde delegera arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier. De kände sig trygga med att 

uppgifterna utfördes korrekt och att teamet återkopplade om något inte skulle fungera. Flera 

sjuksköterskor påtalade vikten av att hela teamet kontinuerligt återsamlades under 

arbetspasset så att alla var uppdaterade på patienternas status och vad som skulle göras. 

 Det upplever jag ändå att vi är så bra på som team att jag kan inte ha koll på 20 

 patienter men jag förlitar mig på att mina undersköterskor har koll på väldigt 

 många också och så då blir det ju att vi tillsammans förhoppningsvis har koll på 

 alla i alla fall. (Intervju 3) 

När teamet var samkört med läkarna och de ingick som en naturlig del av i teamet upplevdes 

det som lättare att få till stånd ett bra flöde i arbetet. Om läkarna gjorde vissa uppgifter 

samtidigt som de träffade patienten kunde flödet påverkas positivt. Sjuksköterskorna försökte 

få läkarnas hjälp med att exempelvis ta in patienter på undersökningsrum och att dra infarter 

då läkarna pratade med patienterna inför hemgång; vilket oftast fungerade bra.  

Driftsansvarig sjuksköterska hade enligt sjuksköterskorna en viktig roll med övergripande 

ansvar för alla teamen. Det var därför viktigt att signalera till driften om det höll på att gå 

överstyr och någon upplevde att arbetsbelastningen nått en ohanterlig nivå. Driftsansvarig 

kunde då fördela om inflödet en stund så att teamet hann arbeta ikapp och samla ihop sina 

resurser. Teamen kunde på detta sätt med hjälp av driftsansvarig sjuksköterska hjälpas åt när 

inflödet av patienter blev stort. Den sjuksköterska som ansvarade för det överbelastade teamet 

kunde då också få vila en liten stund för att samla ihop sina personliga resurser och kunna 

arbeta vidare. Driftansvarig sjuksköterska är även den som tillsammans med driftsansvarig 

läkare kan utlysa stabsläge. 

Sjuksköterskorna upplevde att även om jargongen mellan kollegor på en akutmottagning 

ibland kunde uppfattas som tuff så hade de stöd i sitt team och att de förstod varandras behov 

av uppbackning. Det kändes lätt att leva sig in i en kollegas upplevelse av exempelvis 

händelser där det inte gått bra för patienten. Ett exempel som återgavs var när någon haft en 

patient som hade försämrats hastigt under sin vistelse på akutmottagningen och kontroller av 

vitala parametrar inte hunnits utföras så frekvent som hade varit nödvändigt relaterat till hög 

arbetsbelastning. Patienten förflyttades till intensivvårdsavdelning där den senare avled. 
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 Det tog mig väldigt hårt när jag hörde det, även om jag inte jobbade alls då. 

 Jag lider med patienten och jag lider med personalen som... jag kan bara tänka 

 mig hur man känner när man haft hand om den patienten. (Intervju 4) 

Att vilja förbättra situationen 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att det finns möjligheter att förbättra situationen och minska 

graden av överbelastning på akutmottagningen. Det kunde däremot ibland kännas svårt att 

finna lösningar på de områden där orsakerna till överbelastningen inte ägs av den egna 

verksamheten; såsom bristen på fysiska vårdplatser. 

 På nåt sätt känns det som ... i vilken ände (av vårdkedjan) ska man börja för att 

 det ska bli drägligt och det ska bli bättre vård (Intervju 4). 

Sjuksköterskorna hade konkreta förslag och tankar om hur det skulle vara möjligt att förändra 

och underlätta deras arbete när belastningen på akutmottagningen blir hög. 

De var ense om att akutmottagningen behöver en högre bemanning och gärna överbemannas 

för att kunna hantera höga inflöden. De skulle även önska att det fanns fler läkare på plats 

som har mandat att fatta beslut. Även om de hade förståelse för vikten av att skapa erfarenhet 

för läkarkandidater och AT-läkare kunde de ibland uppleva att det var svårt att hitta en 

beslutsmässig läkare. Flödet stoppades upp då det blev köbildning till den läkare som var 

handledare och det dröjde innan sjuksköterskorna kunde få svar på frågor och besked om 

vilka ordinationer som skulle utföras. 

 Jag förstår ju att de behöver lära sig och de är bra, men det behövs fler med 

 erfarenhet som kan fatta beslut. Ibland är det ju kö in till den som ska svara på 

 deras frågor. (Intervju 3) 

 Att medlemmarna i teamen på akutmottagningen fysiskt är placerade tillsammans uppgav 

sjuksköterskorna skulle förbättra kommunikationen. De skulle vilja se att läkarna satt på 

samma ställe som sitt team istället för att sitta med andra läkare i ett annat rum. Det skulle då 

ge möjlighet att snabbare få information genom att sjuksköterskorna skulle kunna "överhöra” 

vilka ordinationer och åtgärder läkaren planerar för patienten så att sjuksköterskorna skulle 

kunna förbereda dessa och planera sitt arbete bättre. Sjuksköterskorna önskade även ett bättre 

samarbete med primärvården då det skulle underlätta om fler åtgärder var utförda då patienten 

kommer till akutmottagningen så att en adekvat bedömning och behandling snabbare kommer 

till stånd. Sjuksköterskorna upplevde att de administrativa arbetsuppgifterna upptog stor del 

av den tid som de hade behövt för att utföra åtgärder och patientarbete. Att ringa och boka 

sjukresor, aktivera röntgenremisser och svara i telefon var exempel på uppgifter som 

sjuksköterskorna hade velat se att de blev avlastade från av en administrativ funktion. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ ansats. Sjuksköterskornas upplevelser i samband 

med den valda företeelsen ansågs av författaren beskrivas väl genom en kvalitativ 

intervjustudie med induktivt fokus då denna metod har som syfte att försöka beskriva och 

förstå mänskliga upplevelser och hur dessa upplevs (Polit & Beck, 2017).  
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I denna kvalitativa studie är utgångspunkten att verkligheten kan uppfattas på många sätt och 

att det därför inte kan sägas finnas en absolut sanning. Eftersom författaren ville ge 

sjuksköterskorna utrymme att reflektera och nyansera sina svar hade det således inte varit 

optimalt använda en enkät, där möjligheten att exempelvis ställa följdfrågor är begränsad och 

det hade varit svårt att  formulera relevanta enkätfrågor (Malterud, 2009). 

  

Ett strategiskt urval valdes då det kan vara en fördel då en känd miljö ska studeras (Alvehus, 

2013). Utvalda akutmottagningar var de som ligger i den regionen i författarens geografiska 

närhet. Dels på grund av närheten då det skulle tagit för mycket tid att resa längre sträckor för 

att intervjua, men även då några akutmottagningar i denna region hade varit deltagare i 

Socialstyrelsens kartläggning år 2015 där överbelastning konstaterats. 
 
I studien inkluderas totalt sex sjuksköterskor som samtliga uppfyllde inklusionskriterierna. Av 

dessa sex deltagare var en man och fem var kvinnor. Samtliga inkluderade sjuksköterskor 

hade upplevt tillfällen av överbelastning på den akutmottagning där de var verksamma. Även 

om det inte var studiens syfte att jämföra kön hade en jämnare könsfördelning varit önskvärd. 

Författaren hade även gärna sett att det gått att rekrytera fler sjuksköterskor med 

specialistutbildning och då företrädesvis i akutsjukvård eftersom det hade varit intressant att 

se om det påverkar upplevelsen av överbelastning och hur den hanteras att ha en djupare 

teoretisk kunskap inom ämnet akutsjukvård.  
 

Målet var att inkludera samtliga akutmottagningar med full akutverksamhet dygnet runt i 

regionen. Några exkluderades av olika skäl; såsom att en var författarens arbetsplats vid 

studiens början. Slutligen deltog informanter från två akutmottagningar. Det hade varit en 

fördel om fler akutmottagningar deltagit för att få fler deltagare och därigenom fler perspektiv 

på det valda fenomenet. 

Ambitionen för studien var att intervjua åtta informanter. Resultatet av rekryteringen av 

informanter blev sex. Då det enligt Alvehus (2013) är lika viktigt att uppnå empirisk mättnad 

som att genomföra ett visst antal intervjuer upplevde författaren detta antal som tillräckligt. 

Empirisk mättnad uppnåddes genom att samma typ av svar återkom i intervjuerna och det är 

inte troligt att ett annat resultat uppnåtts med fler intervjuer. Det visade sig vara svårt att 

rekrytera informanter via enhetschefer och några tillfrågade sjuksköterskor uttalade att det 

fanns tveksamhet att delta då cheferna skulle vara informerade om vilka som deltog i studien. 

Då rekryteringen skedde via Facebookgrupp fanns det en större motivation att delta i studien 

och fem informanter rekryterades på detta sätt. Kanske bör detta sätt att rekrytera informanter 

beaktas för framtida studier. Författaren kan konstatera att kvaliteten på intervjuerna 

förbättrades med antalet gjorda intervjuer. Även om samma frågor ställdes enligt en 

semistrukturerat intervjuguide (Kvale, 2014) växte förmågan att exempelvis ställa följdfrågor 

med ökad erfarenhet. Det fanns viss farhåga att ämnet skulle generera för långa intervjuer och 

det fanns en strategi för att hantera detta. Det blev dock inte aktuellt att använda den då 

intervjuerna naturligt höll sig inom en lämplig tidsram. Under pilotintervjun upptäcktes att det 

fanns risk att informanten tappade fokus på upplevelsen av över belastning då svaren ofta gled 

över på orsakerna till överbelastning. Detta genererade omformulering av en intervjufråga.  

Dataanalysen genomfördes som en induktiv innehållsanalys (Alvehus, 2013; Graneheim & 

Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2017) är det en förutsättning för analysen att 

författaren fördjupar sig i materialet genom upprepade genomläsningar av den transkriberade 

texten; vilket författaren instämmer i och gjorde.  
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Författaren upplevde att det var en fördel att transkribera intervjuerna i direkt anslutning till 

att de var genomförda. Det var på så sätt lättare att minnas intervjusituationen och lyssna 

aktivt. Att transkribera intervjuer är tidskrävande men ger inblick i materialet. Att vara ensam 

författare kan ge både för - och nackdelar. En fördel är att arbetet kan förläggas när det känns 

inspirerande och insikter dyker upp, medan en nackdel kan vara att det kunde framkommit 

fler infallsvinklar på materialet om det vore två som bearbetade det.  

 

Det insamlade materialet arbetades igenom med manifest innehållsanalys, vilket innebär att 

materialet presenteras exakt så som informanterna uttryckt sig utan att tolka eventuella 

underliggande tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2017). Ur det 

transkriberade materialet definierades ord, meningar och delar av texten som hörde ihop. 

Dessa färgmarkerades i den utskrivna texten och bröts ned till meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades till kortare meningar för att därefter förses med en kod som 

beskriver meningsenhetens innehåll. De koder som hade liknande innehåll samlades i 

underkategorier och alla kategorier bildade i sin tur huvudkategorier. Kategorierna utgör 

innehållsanalysens kärna. Några underkategorier genererade underrubriker i studiens resultat. 

För att strukturera användes färgkodade post-it lappar. Att använda lappar gav en konkret 

överblick och möjlighet att omfördela materialet då någon ny infallsvinkel uppstod. Att 

använda post-it lappar valdes då författaren upplevde att det gav en tydligare överblick över 

hela materialet än att ha detta i datorn.  Ibland kunde enheterna passa in på flera kategorier. 

De utkristalliserade kategorierna som slutligen blev tre till antalet lade grunden för studiens 

resultat (Graneheim & Lundman, 2004).  

Denna studies genomförande kan och bör analyseras i avseenden som giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Dessa kan ge svar på hur trovärdigt resultatet är med utgångspunkt i ett 

kvalitativt arbetssätt. Valet av tillvägagångssätt för studiens genomförande avgör dess 

giltighet i relation till vald metod (Graneheim & Lundman, 2004). Det kan finnas brister i att 

deltagarna var få och att deltagarna övervägande var kvinnor. Detta till trots skapades 

variation avseende ålder och erfarenhet. Detta kan styrka resultatets giltighet. En av de 

deltagande akutmottagningarna hade infört direktrapport till team för ambulans och kunde 

därmed inte uppfylla denna del av definitionen för överbelastning. Detta har dock inte 

påverkat förekomsten av överbelastning i den grad att det skulle påverka denna studie. 

Studiens urvalsprocess, inklusionskriterier, intervjuernas genomförande och analysarbete 

finns beskrivet i metoddelen och ger läsaren möjlighet att tolka studiens giltighet. En väl 

förklarad och beskriven analysprocess kan stärka studien i avseendet giltighet. Det kan vara 

till nackdel att författaren äger en begränsad erfarenhet av områdena intervjuteknik och 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) äger dock läsaren 

möjligheten att avgöra om resultaten kan anses överförbara till annan verksamhet. 

Förförståelse för studiens ämne bör alltid beaktas och enligt Malterud (2014) kan författarens 

förförståelse ha en både positiv och negativ påverkan på studien beroende på dennes tidigare 

erfarenheter från flera områden i livet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det 

inte möjligt att undvika att författarens förförståelse i någon mån påverkar resultatet. Detta 

ska därför skäligen ses som en del i tolkningen av materialet.  

Då författaren tidigare varit verksam som sjuksköterska på en av de deltagande 

akutmottagningarna fanns en viss grad av förförståelse och erfarenhet inom det valda och 

studerade området. I denna studie har dock författarens förförståelse och erfarenhet samt den 

tidigare kollegiala relationen med några av informanterna upplevts vara en positiv faktor som 

bidragit till att skapa en trygghet hos informanterna som därför kunnat tala fritt och 

öppenhjärtligt såsom beskrivet av DiCicco-Bloom och Crabtree (2006).  
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För att ge läsaren möjlighet att kritiskt granska studien och dess resultat är det viktigt att 

redogöra för författarens förförståelse (Malterud, 2014). 

 

I studier där resultatet baseras på människors deltagande är hänsyn till forskningsetiska 

överväganden viktiga att beakta. I denna studie respekterades och skyddades studiens 

informanter utifrån de fyra grundläggande krav som påtalas av Vetenskapsrådet (2011). För 

att denna studie skulle ha möjlighet att presentera ett resultat innehållande sjuksköterskornas 

upplevelser var det en nödvändighet att allt insamlat material avidentifierades för att eliminera 

risken att avslöja informanternas identiteter. Vid analysförfarandet valde författaren att endast 

presentera citat av informanterna som inte gick att relatera till specifik informant. En 

informant upplevde viss tveksamhet över att bli citerad och har utelämnats gällande citat men 

återfinns i resultatet på andra sätt. Detta har inte påverkat resultatet då det fanns flera citat på 

samma tema. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning presenterades i 

tre kategorier: En kaotisk arbetsplats, ständig oro för patientsäkerheten och att vilja förbättra 

att uppleva överbelastning som att befinna sig i kaos var en genomgående benämning av 

sjuksköterskorna i både denna studie och andra studier där det även påtalas att förmågan att 

bedriva god omvårdnad påverkades av flera faktorer såsom arbetsbelastning, bemanning, 

skiftarbete och brist på möjlighet att tillfredställa egna behov (Enns & Sawatzky, 2016). 

 

Under intervjuerna utkristalliserade sig att oron för patientsäkerheten var en stor del av 

sjuksköterskornas upplevelse av överbelastning på akutmottagningen och att de upplevde 

brister inom flera olika områden. Sjuksköterskorna påtalade tre områden som extra riskfyllda: 

patienter med lång väntetid, patienter som efter beslut om inläggning väntar på vårdplats och 

låg bemanning i kombination med ökat inflöde av patienter på akutmottagningen nattetid. . 

Olika former av brister i patientsäkerheten visade sig även i en nyligen gjord svensk studie 

(Eriksson et. al., 2017). 

 

I denna studies resultat påvisades att sjuksköterskorna påtalade att patienter som bedömts som 

icke-akuta ofta fick lång väntetid. De väntar i väntrum och korridorer där sjuksköterskornas 

möjlighet att ha uppsikt och övervakning minskar. Dessa patienter kan ha bröstsmärta som 

kontaktorsak och även om de blivit prioriterade efter ett EKG utan anmärkning kan deras 

tillstånd försämras och risker finns att patienten har en pågående hjärtinfarkt under väntetiden. 

Just detta scenario återkommer flera gånger under intervjuerna som det sjuksköterskorna 

uppfattar som ett stort orosmoment. Möjligheten att ha direkt överblick över patienterna 

minskar vid överbelastning och sjuksköterskorna upplever att de riskerar att missa 

förändringar i patienternas tillstånd. Överbelastning kan även innebära att en ny bedömning 

och omprioritering som hade varit nödvändig ej blir utförd; i tid eller inte alls (IVO, 2015), 

vilket bekräftades av sjuksköterskorna i denna studie. Att så sker på akutmottagningar 

bekräftade IVO (2015) i en rapport och att så ännu sker åter i en ny rapport (2018). 

De patienter som fått beslut om inläggning och väntar på plats på lämplig avdelning fick ofta 

väntetid som ibland kunde sträcka sig över så lång tid som ett helt dygn. Under väntetiden 

placerades även dessa patienter i väntrum och korridorer. Sjuksköterskorna upplevde att det 

fanns risk för att dessa patienter kunde försämras i sitt tillstånd utan att det uppmärksammades 

och att basal omvårdnad kunde både bli sämre och ibland t o m utebli på grund av hög 

belastning på akutmottagningen.  



 

 

            

21 

 

Då inflödet av patienter ständigt pågår upplevde sjuksköterskorna att denna patientgrupp 

kunde löpa risk att glömmas bort; speciellt om det var en patient som inte hade anhöriga med 

som kunde påkalla uppmärksamhet. I en ny rapport konstaterade IVO (2018) att det fanns 

svårigheter på akutmottagningar att tillgodose basala omvårdnadsbehov för denna patientgrupp. 

Både för de som väntar på till vårdplats inom sjukhuset och de som ska transporteras till annat 

sjukhus. Det blev tydligt då akutmottagningen hade högt patientinflöde och personalens 

arbetsbelastning ökade (IVO, 2018). Det finns även studier som påvisat en korrelation mellan 

lång väntetid på akutmottagningen för vidare flytt till avdelning och förlängd vårdtid samt 

dödlighet (Richardson, D. 2006, Singer, Thode Jr., Viccellio & Pines, 2011). 

Sjuksköterskorna påtalade även att när väntetiden för dessa patienter sträcker sig över flera 

byten av arbetslag fanns en risk för missar i informationsöverföring då en sjuksköterska kunde 

ta över ett team med ett tjugotal patienter. Denna upplevelse delades av sjuksköterskorna i en 

studie av Källberg et al (2016).  

 

En sjuksköterska berättade om ett tillfälle då en patient som väntade på vårdplats inte fått sin 

urinkateter tömd på 24 timmar då informationen att patienten hade en sådan inte överförts till 

övertagande team. Denna händelse uppgavs ha hanterats enligt vedertagen avvikelsehantering 

men skapade enligt sjuksköterskan oro för patientsäkerheten och en känsla av skuld även hos 

personal som inte tjänstgjort eller handlagt denna patient. Studier har visat att 

överrapportering kan utgöra en risk för att viktig information faller bort (Weller et al., 2014; 

Kripalani et al., 2007).  Sjuksköterskorna kunde även se risker i att ordinera läkemedel för 

dessa patienter i ett system som bara delvis används på akutmottagningar samt att väntetiden 

blir så lång att ej akuta läkemedel ska ges och dessa inte finns på akuten. Denna risk då 

läkemedel ordineras i olika system påtalar även IVO i en ny rapport efter inspektion utförd på 

landets akutmottagningar (IVO, 2018). Att sjuksköterskor upplever risker i patientsäkerheten 

vid överbelastning påvisade även en nyligen gjord studie (Eriksson et al, 2017). 
 

Sjuksköterskorna upplevde bemanningen nattetid som en risk då personalantalet minskade 

men antalet patienter och tillfällena med överbelastning inte nödvändigtvis gjorde detsamma. 

Tvärtom upplevde de att både inflödet och antalet patienter som väntade på vårdplats ökat. En 

rapport (2017) initierad av akutläkare på en akutmottagning i södra Sverige visar att läkarna 

där delade upplevelsen av underbemanning av sjuksköterskor, speciellt nattetid och att de 

ansåg detta vara ett allvarligt problem (Koshnood, A, 2017).  

 

Att patienternas sökmönster förändrats och att de söker mer frekvent sen kväll och natt 

bekräftas av Socialstyrelsens rapport (2015). Det kan finnas flera risker i att bemanningen 

nattetid är lägre än dag och kväll. Att personal inte tillräckligt ofta eller inte alls kontrollerade 

vitala parametrar på grund av tidsbrist för att upptäcka förändrat status hos patienten påtalas 

även i en nyligen publicerad tillsynsrapport (IVO,2018). Detta kan även vara ett uttryck för att 

underbemannad personal tenderar att ha sämre förmåga att utföra evidensbaserad vård vilket 

genererar sämre behandlingsresultat (Sawatzky & Enns, 2012). Att sjuksköterskor som 

arbetar natt upplever att de får sämre koncentrationsförmåga, blir trötta och exempelvis får 

kontrollera de läkemedel de administrerar extra noga belyser Nilsson et al. (2008). I 

kombination med överbelastning och låg bemanning får sjuksköterskorna en svår situation. 

Överbelastning anses fördubbla antalet gjorda misstag (Stephen et al, 2014) och en studie 

baserat på data från 400,000 patienter och 25,000 sjuksköterskor visade att fler patienter dog 

postoperativt efter vanliga kirurgiska ingrepp vid de tillfällen då sjuksköterskorna uppgav att 

de upplevde att vården inte varit tillfredsställande relaterat till låg bemanning (Griffits et al, 

2017).  
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Sjuksköterskorna upplevde även att de inte fick gehör när de påtalade brister i 

patientsäkerheten och ville att driftsansvariga läkare och sjuksköterskor skulle initiera fler 

stabslägen för att påvisa då det inte fungerar på akutmottagningen och skapa statistik över 

antal tillfällen av överbelastning på akutmottagningen och hur frekvent de inträffar. 

Sjuksköterskorna önskade mera tid för att skapa ett bra möte med patienten och samtliga 

informanter uppgav att de försökte ge varje patient sin tid och personcentrerad vård. Den 

personliga omvårdnaden av patienten upplevdes dock vara svår att hinna med vid de tillfällen 

akutmottagningen hade överbelastning. Att inte hinna sitta hos en orolig patient och trösta 

upplevdes skapa samvetsstress och kändes genant. I en studie (Bell, 2017) påtalades att just 

sitta och prata med patienter var en uppgift som 66 procent av sjuksköterskorna inte hann 

med. I en intervjustudie av Nyström et al. (2003) uppgav patienterna att de ibland hade svårt 

att få kontakt med vårdpersonalen och att de inte ville besvära då de såg att sjuksköterskorna 

hade hög arbetsbelastning. I mötet med patienter och anhöriga upplevde sjuksköterskorna att 

de ofta fick försvara sina beslut och hur de prioriterade. Både anhöriga och patienter kunde 

vara påträngande och hotfulla. Sjuksköterskorna upplevde även att de som befann sig i 

patientens omedelbara närhet fick möta patienters frustration i större utsträckning än läkarna. 

Att det finns ett samband mellan överbelastning och missnöje hos patienter och anhöriga 

beskrivs av Pines et al. (2008). Det finns även studier som menar att risken för våld mot 

sjuksköterskor på akutmottagningen ökar i samband med överbelastning (Dylan et al., 2012).  

Sjuksköterskorna påtalade att de upplevde att sekretess och patientens rätt till integritet inte 

gick att upprätthålla på en överbelastad akutmottagning. Att inte kunna ge patienten en 

avskild plats för samtal och anamnestagning upplevdes som genant och påfrestande. Det 

skapade samvetsstress att inte kunna möta patientens behov då förståelse för patientens 

situation fanns och viljan att tillmötesgå behovet var stor. Patientens rätt till sekretess regleras 

av Offentlighets och sekretesslagen där det står att läsa följande: "Sekretess gäller inom hälso- 

och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men" (SFS nr: 2009:400). Patientens rätt till sin personliga integritet i förhållande 

till omgivningen kan delas in i tre aspekter: Rätten till en fysisk privat sfär där andra inte får 

komma in, rätt att fatta egna beslut och rätten att ha kontroll över personlig information 

(Mlinek & Pierce, 1997). Redan år1997 uppmärksammades det i en studie att personer som 

vistades på akutmottagningen överhörde namn, diagnos, vilka prover som skulle tas etc. på 

andra patienter (Mlinek & Pierce, 1997). Vid överbelastning ger fysiska och miljömässiga 

begräsningar akutmottaningen en stor utmaning att skydda patientens integritet och säkerställa 

sekretess. När det blir trångt på akutmottagningen och patienter placeras i korridorer försvåras 

möjligheterna. Mest utsatt är området närmst sjuksköterskeexpeditionen där teamet samlas 

och diskuterar patienter (Lin et al., 2013). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde det som 

genant då det inte fanns någon avskild plats att prata med patienterna. Förståelsen för 

patienten var stor men då det inte fanns någon möjlighet att arbeta på annat sätt skapade det 

frustration och en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskorna.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att yrkesutövningen påverkades negativt genom ständiga avbrott. 

En sjuksköterska som arbetar på akutmottagning kan bli avbruten i sitt arbete 5,63 gånger per 

timme och ägnar 30 procent av arbetstiden åt att göra flera saker samtidigt (Weigl, et al.2016). 
Ständiga avbrott och hög belastning ökar riskerna för inkorrekta beslut och bedömningar av 

patientens tillstånd (Berg, et al., 2013). Att samordna flera arbetsuppgifter blev enligt 

sjuksköterskorna en strategi och det upplevdes bli lättare över tid och med erfarenhet. De 

skapade rutiner för att göra arbetet mer effektivt genom att kunna ligga steget före och 

exempelvis utföra åtgärder på generell ordination före läkarbedömning.  
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Vid överbelastning kunde dock detta kännas som en svår uppgift. Även om erfarenhet 

skapade bättre möjligheter att arbeta effektivt så kunde det finnas situationer som kunde göra 

även en erfaren sjuksköterska otrygg och känna att arbetsuppgiften blev svår att utföra. Såsom 

när det inte fanns en fysisk plats att ta EKG för att kunna bedöma och prioritera patienten. Att 

sjuksköterskor upplever sig göra ett bättre jobb och vara mer effektiva när belastningen på 

akutmottagningen är i normalläge bekräftas i en studie av von Thiele et al (2016).  

Sjuksköterskorna uppgav genomgående att deras största oro var att missa något och framför 

allt nämndes en pågående hjärtinfarkt. Oron att missa något allvarligt var ständigt närvarande 

och avtog inte nämnvärt med erfarenhet; det var bara förmågan att hantera oron som blev 

större. Sjuksköterskornas oro kan bekräftas då 74 procent av sjuksköterskorna i en studie från 

2017 uppgav att de missat någon arbetsuppgift under sitt senaste arbetspass på grund av 

tidsbrist. Vanligast att inte hinna med var trösta patienter, informera och att upprätta och 

uppdatera vårdplaner (Bell, 2017). Arbetsrelaterad stress uppstår då det finns en brist på 

överensstämmelse mellan arbetsplatsens krav och individens förmåga att utföra och fullgöra 

dessa krav (Cooper, Dewe & Michael, 2001). 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av maktlöshet i olika situationer. För att hantera sin 

situation utvecklade de olika förvarsmekanismer och copingstrategier; såsom att stänga av 

omgivningen och att intala sig att de gjorde så gott de kunde. Någon sjuksköterska uttryckte 

att hen visste att det var att ljuga för sig själv att tänka att hen gjorde sitt bästa, men att det 

kändes bättre i stunden. Copingstrategier minskar inte risken för arbetsrelaterad utbrändhet 

och emosionsfokuserad coping framstår som en faktor som är konsekvent associerad med 

utbrändhet och lägre grad av välbefinnande (Pisanti, 2012). Det fanns sjuksköterskor i studien 

som upplevt symtom på utmattning, sömnrubbningar och stress och som uppgav att det hade 

funnits tankar på att byta arbete eller arbetsplats. Sjuksköterskorna som ingick i denna studie 

upplevde att deras situation på akutmottagningen vid överbelastning påverkade dem negativt 

och att den upplevelsen kunde påverka även efter arbetspassets slut. Att sjuksköterskor som 

arbetar på akutmottagning kan uppleva att hälsa och välbefinnande påverkas negativt har 

framkommit i andra studier där det även framkommit att deras privatliv och familjerelationer 

påverkas (Hamdan, Abu Hamra, & Hamra, 2017). Iqbal Chagani (2015) påvisade i sin studie 

att detta är ett problem för hälso- och sjukvården världen över att sjuksköterskor väljer att 

lämna arbetet på akutmottagningen och att detta leder till stora kostnader, bristande 

kompetens och en hög personalomsättning. En hög personalomsättning på akutmottagningen 

kan ha förödande effekter på patientsäkerheten i det akuta skedet av vården (Iqbal Chagani, 

2015). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att förutsättningen för att arbetet skulle gå att utföra på ett bra sätt 

var ett välfungerande team. De upplevde att de kunde delegera uppgifter till andra 

yrkeskategorier och kände sig trygga med att teamet tillsammans oftast kunde hantera 

arbetsbelastningen. Enligt Grover et al. (2017) uppfattade akutsjuksköterskor teamarbete som 

en positiv och effektiv arbetsform och framför allt inom återupplivning, simuleringsträning 

och personalens egen tillfredsställelse Att läkarna hade haft en starkare förankring i teamet 

var ett önskemål som baserades på tanken om kortare informationsvägar och möjlighet att 

utföra åtgärder och ordinationer för patienten snabbare. De påtalade även att det behöver 

finnas fler beslutsmässiga läkare som stöd för AT-läkarna så att flödet inte stoppas upp då det 

finns frågor. Önskemålet om ökad läkarbemanning delas av läkarna i akutläkarnas rapport 

(Koshnood, 2017) Sjuksköterskorna upplevde att administrativa uppgifter såsom att boka 

sjukresor skapade stress och upptog mycket av tid de hade behövt för patientarbete och de 

önskade hjälp med dessa uppgifter.  
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Denna upplevelse delar sjuksköterskorna i en studie där sjuksköterskor på akutmottagningar 

uppgav att dokumentation och administration var faktorer som skapade arbetsrelaterad stress 

(Lu et al 2015). 

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att de kunde söka stöd hos sina kollegor och sitt 

team när upplevelsen av överbelastning på akutmottagningen krävde det, då alla hade 

erfarenhet och förståelse. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning anser sig ha socialt 

stöd från sina kollegor i större utsträckning än sjuksköterskor inom andra verksamheter 

(Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). Denna upplevelse av kollegialt stöd 

delades av traumasjuksköterskor i en studie av Freeman et al (2013) där dessa nämnde att 

finnas där för sina kollegor gav den energi som behövdes för att ta hand om patienter i 

krävande och osäkra situationer. I kollegorna kunde traumasjuksköterskor finna stöd när de 

kände sig osäkra och rädda och vid hög arbetsbelastning upplevde de att teamet delade på 

arbetet. Det positiva stödet från kollegor kunde kompensera för brist på uppskattning och 

respekt från vissa patienter. (Freeman et al, 2013, Iqbal Chagani,2015) 

 I denna studies resultat kan således utrönas att samtliga omvårdnadsdomäner som enligt Kim, 

(2010) borgar för en god omvårdnad av patienten påverkas vid överbelastning på 

akutmottagningen. Resultatet överlappar i mångt och mycket flera domäner och ibland alla, 

men några exempel på hur överbelastning påverkar är: Patientdomänen påverkas genom att 

sjuksköterskorna hade förståelse för patientens situation men inte kunde påverka det som 

orsakade den; vilket skapade samvetsstress hos sjuksköterskorna och frustration hos båda 

parter. Mötet med patienten påverkades på grund av tidsbrist. Sjuksköterskorna hade önskat 

ha mer tid att skapa en bra relation till patienten och till anhöriga. Yrkesutövningen 

påverkades genom ständiga avbrott i arbetet och att det ibland inte fanns en fysisk plats att 

utföra uppgiften; såsom att ta ett EKG. Omgivningsdomänen är tydlig då ljudnivå, trängsel 

och stökig miljö påverkar både sjuksköterskorna och patienterna, speciellt då det sker många 

förflyttningar i lokalen. Då det enligt Kim (2010) är viktigt att alla domäner upplevs som 

tillfredställande kan överbelastning på akutmottagningen påverka både personal och patienter 

negativt.  
 

Slutsats 

Överbelastning påverkar patientsäkerheten negativt genom ständiga avbrott i 

sjuksköterskornas yrkesutövning och även om sjuksköterskorna hade förståelse för 

patienternas situation kunde de inte alltid uppfylla exempelvis patienternas lagstadgade rätt 

till sekretess och integritet. Detta skapade samvetsstress. De strategier som sjuksköterskorna 

utvecklade för att kunna utföra sitt arbete skapade över tid mer stress och även den erfarna 

sjuksköterskan upplevde oro för att missa försämring/allvarliga tillstånd hos patienter. Att inte 

få gehör för påtalade brister i patientsäkerhet och arbetets förutsättningar under överbelastning 

kan skapa en känsla av maktlöshet. Stöd från kollegor och team ger möjlighet att ändå 

uppleva arbetet som positivt och känna en tillfredsställelse med sitt arbete på 

akutmottagningen även vid överbelastning.  

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie kan ge värdefull information om sjuksköterskors upplevelse av sin 

arbetssituation vid överbelastning på akutmottagningen och ger förslag på åtgärder till 

förbättring. Mer forskning behövs på risker i patientsäkerhet avseende de tre områdena: 

Patienter med lång väntetid, patienter som väntar på inläggning och risker i låg bemanning 

nattetid.  
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Inbjudan att delta i en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av överbelastning 

på akutmottagning. 

 

Studiens syfte och bakgrund 

Människor söker idag i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade söktrycket och 

svårigheter i form av längre tider till att inläggning verkställs leder till ökad belastning för 

personalen och längre väntetider för patienterna. Studier visar att denna utveckling medför 

överbelastning på akutmottagningen som ger effekter på flera delar av vårdkedjan. Det har 

gjorts flera studier i form av mätningar av väntetider och effekter på exempelvis tid till 

bedömning och adekvat behandling. Dock finns det få studier inriktade på sjuksköterskornas 

upplevelser av detta fenomen. 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning. 

 

Förfrågan om deltagande 

Intervjustudien berör dig som arbetar på akutmottagning på ett akutsjukhus i Skåne och är 

legitimerad sjuksköterska alternativt specialistsjuksköterska. Du skall ha arbetat på din 

akutmottagning i minst ett år. Din vårdenhetschef har före denna inbjudan fått studien 

presenterad och har gett sitt godkännande att den genomförs på din arbetsplats. 

 

Studiens genomförande 

Intervjun kommer företrädesvis att ske på din arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 20–40 minuter. Intervjun sker enskilt i lämpligt rum på din arbetsplats eller 

plats du väljer. Den kan även genomföras på annan plats eller tidpunkt som passar dig. 

Intervjun spelas in och skrivs sedan ut ordagrant och en analys av materialet genomförs.  

 

Risker/ fördelar med medverkan 

Intervjuer som behandlar upplevelser kan ibland medföra känslor man inte förutsett. Du är 

välkommen att i efterhand kontakta mig om du behöver fråga eller ventilera något som 

framkommit under intervjun. Ditt deltagande ger dig möjlighet att beskriva dina upplevelser 

och delge dina tankar om ämnet. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina personuppgifter och intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt såsom reglerat 

av personuppgiftslagen (SFS1998:204) Intervjun spelas in och skrivs ut ordagrant. Varje 

intervju får en kod och denna medföljer under analysen av intervjutexten. Den inspelade 

intervjun och den utskrivna texten förvaras oåtkomliga för obehöriga. Eventuella citat från 

intervjuerna presenteras i uppsatsen så att de inte går att kopplas till deltagare. Insamlat 

material kommer inte att användas till något annat än denna uppsats. När uppsatsen är 

godkänd kommer allt material att förstöras. 



 

            

 

 

 

Information om studiens resultat 

Resultatet presenteras i form av en uppsats. När uppsatsen är genomförd publiceras denna på 

den gemensamma portalen för forskningsrapporter och studentarbeten; DIVA- portalen. Om 

du önskar läsa uppsatsen kan meddela detta så får du den sänd till dig via e-mail.  

 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår för deltagande. 

 

Frivillighet 

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att, utan att 

ange skäl, avbryta ditt deltagande och allt material från intervjun kommer då att raderas. 

 

Ansvariga för studien: 

Helen Olsson 

Leg. sjuksköterska, student Sophiahemmet Högskola          

 

Handledare:  

Jörgen Medin 

Leg. sjuksköterska Med. dr Sophiahemmet Högskola 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i intervjustudien vars syfte är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av överbelastning på akutmottagning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….   

 

 ……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                             Underskrift forskningsperson 

 

                                          ......................................................................... 

                                           

 Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………………………………  

 

 …………………………………………………………………….. 

Ort och datum                             Underskrift forskningsansvarig 

 

                                          ……………………………………………………………………. 

                                               

Namnförtydligande 
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Intervjuguide. 

Inledning 

• Information om studiens syfte  

• Förklara vad begreppet överbelastning innebär i denna studie: Ett för stort antal 

patienter i relation till bemanning, resurser och lokaler) 

• Kontrollera att informerat samtycke är ifyllt och undertecknat. 

• Informera om att intervjun kommer att spelas in. 

• Informera om att informanten har rätt att avbryta när som helst utan att ange skäl.  

Demografiska uppgifter 

• Kön 

• Ålder  

• Utbildning (grundutbildad sjuksköterska/specialistsjuksköterska) 

• Anställningstid på akutmottagningen 

 

Huvudfrågor 

• Hur upplever du miljön på akutmottagningen då det blir överbelastning? 

Ur patient- och sjuksköterskeperspektiv? 

• Vad händer med dig som sjuksköterska när det blir överbelastning? 

Aspekter av trygg- och otrygghet på teamarbete, arbetsorganisation?  

• Hur upplever du att din yrkesutövning påverkas vid överbelastning? 

• Hur upplever du mötet med och omhändertagandet av patienten vid dessa tillfällen?  

• Utifrån din erfarenhet, hur du skulle vilja få arbeta eller prioritera vid överbelastning?  

• Utifrån definitionen på överbelastning för den här studien, finns det något eller några 

tillfällen du skulle vilja berätta om/redogöra för? 

 

 

Fördjupande frågor under intervjuns gång 

• Hur tänkte du då? 

• Kan du utveckla det? 

• Hur upplevde du detta? 

•  Vill du ge ett exempel? 

•  Berätta gärna mer.  

 

Avslutning 

• Har jag förstått dig rätt? 

• Har du några frågor angående det vi pratat om? 

• Något du vill tillägga? 

• Får jag återkomma med eventuellt ytterligare frågor? 

 
 


