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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Närstående följer vanligtvis med svårt skadade och sjuka patienter till akutmottagningen. 

Närståendes närvaro tillåter patienten och närstående att finnas som stöd för varandra 

under akuta situationer. Det är även av stor vikt att sjukvårdspersonal bemöter patienter 

och dess närstående på ett bra sätt för att kunna skapa en bra vårdrelation till dessa samt för 

att kunna förmedla viktig information så att dessa upplever trygghet under vårdtiden. Det 

finns tidigare forskning som belyser närståendes upplevelser av sjukvårdens bemötande 

men det finns inte så mycket skrivet om sjuksköterskors upplevelser av närstående i akuta 

situationer. 

 

Syfte  
 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i samband med akuta 

situationer i akutmottagningens akutrum. 

 

Metod  
 

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. 

Totalt intervjuades sex legitimerade sjuksköterskor på två olika akutmottagningar i 

Stockholm. Samtliga sjuksköterskor arbetar i akutmottagningens akutrum och har varit 

yrkesverksamma inom akutsjukvård i minst två år. 

 

Resultat 
 

Sjuksköterskorna ansåg att teamarbete, anhörigstöd och närstående kan utgöra resurser vid 

omhändertagandet av en patient i akutrummet. Vidare poängterades vikten av 

sjuksköterskans kunskap och erfarenhet. Arbetsmiljön och närståendes närvaro kan också 

påverka patienternas vård negativt.  

 

Slutsats 
 
Studien visar att sjuksköterskorna var positiva till närståendes närvaro i akuta situationer i 

akutmottagningens akutrum, framförallt när det fanns anhörigstödjare till närstående. Kunskap 

och erfarenhet bidrog till att de kände sig säkra i sina arbetsuppgifter och var därmed bekväma 

att utföra undersökningar och behandlingar inför närstående. Dock kunde närståendes 

reaktioner ha inverkan på sjuksköterskans arbetsinsats, bland annat genom känslomässig 

påverkan, och deras närvaro kunde vara mindre lämplig i vissa situationer, men i stort 

upplevdes närstående som en tillgång. Det framkom att det är av stor vikt med ett välfungerade 

teamarbete för ett bra omhändertagande av patienten 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, närstående, akutmottagning, akuta situationer. 
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INLEDNING 

Författarna till denna intervjustudie var nyfikna på de möten som uppstår med närstående 

till patienter som befinner sig i akuta situationer. Som framtida sjuksköterskor ville 

författarna förbereda sig inför detta genom ökad förståelse för vilka olika arbetsuppgifter 

sjuksköterskan utför då denne arbetar på akutmottagningens akutrum samt hur deras 

relation till närstående ser ut under pågående vårdinsatser. Det finns forskning rörande 

närståendes upplevelser under en akut situation, men mindre forskning gällande 

sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro och mötet med närstående varför 

författarna valde att studera det närmare. 

 

Närstående till en patient kan uppleva en akutmottagning som skrämmande. Om patientens 

närstående inte har någon tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvård har denne troligtvis 

inte så mycket kunskap om olika undersökningar, behandlingar eller vårdinsatser som kan 

komma att utföras. Kontinuerlig information samt ett professionellt bemötande gentemot 

närstående är därför av stor vikt. På akutmottagningen finns speciella akutrum där 

sjukvårdspersonal arbetar i team för att kunna omhänderta patienten på bästa möjliga sätt. 

Teamet består av flera professioner som fyller olika funktioner vid omhändertagandet av 

patienten. Närstående får vanligtvis närvara vid omhändertagandet av patienten i det 

mycket akuta skedet varför de kan komma att behöva stöd. 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningen 

En akutmottagning är avsedd för svårt skadade och akut sjuka patienter. Omsättningen av 

patienter är stor vilket kräver att personalen arbetar på ett effektivt sätt. Här arbetar 

sjukvårdspersonal som omfattar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt administrativ 

personal (Wikström, 2012). 

 

Anledningen till att personer söker sig till en akutmottagning kan bland annat bero på eget 

initiativ då de upplever obehag, sjukdom eller smärta. Även närståendes påtryckningar och 

hänvisning från annan sjukvårdpersonal kan resultera i att en person söker vård på 

akutmottagningen (Wikström, 2012). Närstående kan följa med patienten till sjukhuset, 

antingen som medföljande i ambulans eller att de kommer i sällskap med patienten som 

söker vård. De kan också komma till akutmottagningen någon gång efter det att 

vårdinsatserna gentemot patienten har påbörjats. Under en akut situation kan det vara svårt 

för närstående att uppfatta och förstå vad som händer på en akutmottagning. Närstående 

beskriver att de är chockerade och att de därför kan förneka den pågående situationen som 

patienten befinner sig i under en akut situation (Morse & Pooler, 2002).  

 

Akutmottagningens miljö kan upplevas som oorganiserad och kaotisk för utomstående, det 

vill säga patienter och närstående. Sjukvårdspersonalen upplever att det förekommer 

situationer som kan vara psykiskt påfrestande i det dagliga arbetet på akutmottagningen. På 

grund av den höga omsättningen av patienter kan personalen uppleva att de inte räcker till 

då trycket på akutmottagningen ofta är högt. Det är därför av stor vikt att kunna samarbeta 

och se till patientens bästa. Även om patienten har fått den bästa möjliga vården kan detta 

trots allt leda till att patienten avlider (Wikström, 2012). 
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Triage 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framkommer att den person som är i störst 

behov av hälso- och sjukvård har företrädesrätt. När det finns flera patienter på 

akutmottagningen måste därför en sortering och prioritering, även kallat triage, av 

patienterna göras. Detta görs genom att bedöma vilken patient som är i störst behov av 

hälso- och sjukvård (Wikström, 2012). Under triageringen av patienterna inhämtas olika 

mätvärden för att få information om deras tillstånd och vårdbehov. Detta genom att titta på 

vitalparametrar som andningsfrekvens, puls, blodtryck, saturation, kroppstemperatur och 

medvetandegrad. Tidigare hälsohistoria samt kontaktorsak är kompletterande uppgifter om 

patientens tillstånd (Widgren, 2012). I och med detta ges patienterna möjlighet till en 

adekvat och individanpassad vård (FitzGerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 2010). 

 

Det är främst erfarna sjuksköterskor som utför triageringen av patienter som inkommer till 

akutmottagningen. De sjuksköterskor som arbetar med triagering har vanligen 

befogenheter att göra både utökade undersökningar och mindre behandlingar i enlighet 

med delegeringar och generella direktiv som råder på arbetsplatsen. Detta för att spara tid 

och resurser. Tanken är att provsvar och röntgenbilder ska vara färdiga när läkaren träffar 

patienten. Triagering kan innebära att snabbt handlägga akut skadade och sjuka patienter 

med brådskande sjukdomstillstånd men även rådgivning för egenvård. De patienter som 

inkommer till akutmottagningen med livshotande tillstånd måste bedömas och behandlas 

av läkare omedelbart (Wikström, 2012). Akuta sjukdomstillstånd kan vara plötslig 

sjukdomsdebut med andningssvårigheter, bröstsmärta, buksmärtor med tecken på 

blödning, intoxikation, nedsatt medvetenhet och multipla frakturer (Bruce & Suserud, 

2005). En sjuksköterska som arbetar med triagering av patienter bör ha yrkeserfarenhet för 

att snabbt kunna bedöma patienternas sökorsak och därmed kunna prioritera patientens 

sjukdomstillstånd. Denne person bör även vara stresstålig och kunna fatta snabba beslut 

samt vara bra på att kommunicera med patient, närstående samt annan sjukvårdspersonal 

(Bruce & Suserud, 2005; Considine, Botti & Thomas, 2007; Smith & Cone, 2010).  

 

Akutrummet 

På akutmottagningen finns speciella akutrum där de svårast skadade och sjuka patienterna 

tas om hand. Eftersom flertalet svårt skadade och sjuka patienter inkommer till 

akutmottagningen med ambulans är akutrummen vanligen placerade i närheten av 

ambulansintaget. I akutrummen finns medicinsk utrustning för att kunna rädda liv. I dessa 

akutrum har varje person som arbetar sin bestämda plats och uppgift för att den vård som 

utförs ska vara patientsäker. Det innebär att sjukvårdspersonalen har ett tydligt, effektivt 

och strukturerat arbetssätt för att undvika att väsentligheter går förlorade och att inte 

samma arbetsuppgifter utförs upprepade gånger (Wikström, 2012). Patienternas närstående 

är ofta tillåtna att befinna sig i akutrummet men det finns skilda meningar angående 

huruvida närståendes närvaro kan påverka den pågående vårdinsatsen (Morse & Pooler, 

2002). 

 

Närstående till patienten 

Anhörig och närstående används synonymt men brukas inte konsekvent i lagtexter. 

Anhörig definieras som en person inom familj eller den närmaste släkten, det vill säga en 

relation via äktenskap, samboförhållande och blodsband. I begreppet närstående inkluderas 

även en persons närmaste sociala nätverk och kan alltså innefatta vänner, grannar samt 
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människor som patienten har en nära relation till. Det innebär att en person själv definierar 

vilka som räknas som närstående (Socialstyrelsen, u.å.; Whall, 1986).  

 

Författarna till denna studie har valt att använda begreppet närstående som beskrivits enligt 

ovanstående av Socialstyrelsen (u.å.) och Whall (1986). 

 

Närstående påverkas när en familjemedlem drabbas av ohälsa eller sjukdom. Detta i och 

med att den person som tidigare var frisk kan komma att behöva hjälp och stöd. Då det 

finns ett begränsat antal vårdplatser och vårdtiderna på sjukhusen minskar samtidigt som 

väntetiderna ökar, har närstående en viktig roll inom dagens hälso- och sjukvård. Ett större 

ansvar läggs också på närstående i och med att antalet personer som vårdas i hemmet ökar 

(Gueguen, Bylund, Brown, Levin & Kissane, 2009; Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

 

Sjuksköterskans profession och arbete 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framkommer att sjuksköterskan ska 

ha en god förmåga att bemöta, informera och undervisa patienter och även dess närstående. 

Denne ska även visa omsorg och respekt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har som 

skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att låta patienten och dess 

närstående vara delaktiga i beslut kring den vård som rör patienten. Det innebär att 

informera angående de valmöjligheter som finns vad gäller olika behandlingsmetoder samt 

att svara på frågor som patienten och närstående har kring den vård som ges 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans professionella utveckling är en förutsättning för att öka självkänsla inom 

sitt yrke. För att kunna skapa en positiv självkänsla behöver sjuksköterskan vara medveten 

om sina egna strategier, resurser och begränsningar. Sjuksköterskan ska kunna utöva 

omvårdnad med skicklighet och ansvar. För att sjuksköterskan ska kunna ge en bra och 

adekvat vård behöver denne känna sig säker i sitt yrke vilket kan uppnås genom kunskap, 

erfarenhet och mognad samt att denne följer och arbetar utefter de föreskrifter som finns 

(Ohlén & Segesten, 1998). 

 

Kunskap och erfarenhet 

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ska 

den person som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan förväntas att utifrån teoretiska 

kunskaper och praktiska erfarenheter kunna göra egna bedömningar av skadade och sjuka 

patienter samt att fatta snabba beslut kring den vård som ges (Wikström, 2012). Benner 

(1993) och Söderström, Benzein och Saveman (2003) menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att klara detta. Genom 

att träffa många patienter och se olika sjukdomsförlopp skapar sjuksköterskan en egen 

kunskapsbank vilket ger denne säkerhet i sina arbetsuppgifter. I lagen om yrkesverksamhet 

på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) framkommer även att alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvården ska vara kunniga inom sitt yrke för att patienterna ska få en 

sakkunnig och omsorgsfull vård. 

 

Mötet mellan sjukvårdspersonal och närstående i akutrummet 

Närvaro av patientens närstående under återupplivning eller större ingrepp är en central del 

av anhörigcentrerad vård. Denna omsorg är ett förhållningssätt där sjukvården inte enbart 
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är till för patienten utan även dess närstående. Den underliggande betydelsen är att varje 

patient är en förlängning av en större enhet, hans eller hennes familj. Målet med 

anhörigcentrerad vård är att tillgodose behoven hos patientens närstående med information, 

stöd och möjlighet att kunna vara nära patienten. Närståendes närvaro under återupplivning 

eller större ingrepp kan möta dessa behov och är ett sätt att arbeta med patient- och 

anhörigcentrerad vård. Dessutom är närvaron av närstående viktig för patienten då det 

utgör ett stöd under dessa situationer (Duran, Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2007). 

 

Vissa vårdgivare är dock tveksamma när det kommer till att acceptera närståendes närvaro. 

I en studie utförd av Duran et al. (2007) har sjukvårdspersonalens attityder granskats vad 

gäller närståendes närvaro. I en undersökning av akutläkare och sjuksköterskor fann man 

att vårdgivare kan ha många frågor om närståendes närvaro vid 

återupplivningsförfaranden. Sjukvårdpersonalen var orolig att förfarandena skulle 

förolämpa närstående, att personalen skulle uppleva mer emotionell stress, att närståendes 

närvaro skulle störa sjukvårdsinsats gentemot patienten och att närstående inte skulle vara 

beredd att ta itu med en återupplivningssituation (Duran et al., 2007). Morse och Pooler 

(2002) fann att sjukvårdspersonalen även var orolig för att närstående skulle komma att 

distrahera, komma att kräva stöd samt att konkurrera med patientens behov av personalens 

uppmärksamhet. Detta gör att sjukvårdspersonalen är mer försiktig inför att ha närstående i 

akutrummet under pågående sjukvårdsinsats. Det finns få studier gjorda gällande 

bemötande och hantering när närstående befinner sig i akutrummet (Morse & Pooler, 

2002). Inga tidigare studier har visat att närvaron av närstående under återupplivning eller 

större ingrepp av patienter skulle medföra negativa psykiska effekter på närstående (Duran 

et al., 2007). 

 

Dessutom förklarar Morse och Pooler (2002) att närvaro av närstående tillåter patienten 

och närstående att finnas som stöd för varandra. Det underlättar även sorgeprocessen för 

närstående i en situation när död och förlust av en patient inträffar. Trots detta är en 

förändring i denna riktning långsam och förblir kontroversiell. Dröjsmålet med att förändra 

praxis återspeglar motstånd hos en del av sjukvårdspersonalen. 

 

Bemötande 

I bemötande ingår att vara vänlig och hjälpsam. Det är av stor vikt att visa respekt och 

engagera sig i andra människor och de samtal som äger rum. Andra komponenter som är 

viktiga att ta hänsyn till är tonfall och uppträdande gentemot andra människor (Sørlie, 

Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006; Fossum, 2013).  

 

Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal bemöter patienter och dess närstående på ett bra 

sätt för att kunna skapa en god vårdrelation samt för att kunna förmedla viktig information 

så att patienter och närstående upplever trygghet (Söderström et al., 2003; Wikström, 

2012). För närstående till en patient som befinner sig i ett kritiskt tillstånd på en 

akutmottagning är relationen till sjukvårdspersonalen av betydelse. Relationen mellan 

vårdpersonalen och patientens närstående påverkas av hur och om närstående förstår den 

information som personalen ger dem, både uttalat och outtalat. Närstående upplever ett 

vänligt bemötande från vårdpersonalen och känner sig accepterade när de förstår den 

information som de får. När de inte förstår vad personalen vill förmedla kan de istället 

agera mer tillbakadraget vilket kan innebära att det uppstår missförstånd mellan 

sjukvårdspersonalen och närstående. Närstående kan även uppleva en känsla av att de blir 

kränkta och att de inte får vara med och ta del av den vård som patienten får. 
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Sjuksköterskor beskriver detta som att närstående är ifrågasättande och anklagande 

(Friberg, Öhlén & Edberg, 2009).  

 

Forskningen har flera gånger visat att patienternas närstående har vissa behov under en 

hälsorelaterad kris, däribland att ha en ärlig, konsekvent och noggrann kommunikation 

med sjukvårdspersonalen samt att vara fysiskt och känslomässigt nära patienten. Det är 

viktigt för närstående att känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten och att de får 

ta del av information vad gäller vårdinsatsen som patienten har fått och kommer att få 

(Duran et al., 2007). 

 

I en studie utförd av Leikkola, Paavilainen och Salminen-Tuomaala (2012) som gjorts 

gällande stöd och rådgivning för patienten och dess närstående framkommer att det finns 

ett behov av att utveckla bemötandet inom vården. Detta eftersom tidigare studier visat att 

patienter och deras närstående inte har varit nöjda med det stöd som de har fått på 

akutmottagningen. Det framkommer även att sjuksköterskor tenderar att fokusera på det 

tekniska framför patienten och dess närstående i en akut situation vilket inte upplevs 

positivt av patienter och dess närstående. Patientens närstående är i behov av information 

om patientens sjukdom och behandling för att kunna fungera som ett stöd för patienten 

(Leikkola et al., 2012). 

 

I en annan studie genomförd av Clukey, Hayes, Merrill och Curtis (2009) undersöktes 

närståendes uppfattning om sjuksköterskors beteende vid omvårdnadsituationer. I studien 

genomfördes intervjuer där närstående till måttligt och svårt skadade patienter deltog. Det 

framkom att närstående uppskattade när sjukvårdpersonalen förklarade vad som pågick 

samt att de fick hjälp att förstå det medicinska språket som förekommer inom hälso- och 

sjukvården. Vid de tillfällen när sjukvårdpersonalen var stressade uppfattades de av 

närstående som abrupta och mindre omtänksamma. I mycket stressfulla situationer som vid 

traumatiska händelser skapar närstående en uppfattning av den vård som patienten får 

utifrån sjuksköterskans agerande (Clukey et al., 2009). 

 

Problemformulering 

Enligt ovanstående litteraturgenomgång framkommer det att det finns delade meningar om 

huruvida närstående till patienten ska befinna sig i akutrummet under pågående vårdinsats. 

Detta eftersom det kan det vara svårt för närstående att uppfatta och förstå vad som händer 

under en akut situation (Morse & Pooler, 2002). Närstående som vill vara delaktiga i den 

vård patienten ges i en akut situation kan skapa stor stress hos sjuksköterskan. Detta kan 

leda till att närstående uppfattar sjuksköterskan som mer eller mindre omtänksam och 

bildar utefter det en uppfattning om kvaliteten av den vård som patienten får (Clukey et al., 

2009). Vidare framkommer att närstående kan upplevas utgöra ett viktigt stöd för patienten 

(Duran et al., 2007). Även om närvaron av patienternas närstående är starkt förespråkat, 

finns få publicerade rapporter där sjuksköterskors erfarenheter finns beskrivna och som 

beskriver samspelet mellan sjuksköterskor och närstående till patienter i akutrummet. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i samband 

med akuta situationer i akutmottagningens akutrum. 
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METOD  

Val av Metod 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ design och därmed göra datainsamlingen 

genom semistrukturerade intervjuer. Författarna ansåg att det var den mest lämpliga 

metoden för att besvara studiens syfte. Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att förstå 

världen utifrån intervjupersonernas perspektiv och att utveckla mening ur deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Undersökningsgrupp 

Gruppen som studerades för att besvara studiens syfte var erfarna legitimerade 

sjuksköterskor. Författarna valde att genomföra sex intervjuer då Kvale och Brinkmann 

(2009) samt Trost (2010)  menar att för många deltagare försvårar att tolka och göra 

djupare analyser. 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för denna intervjustudie var att sjuksköterskorna som deltog i 

intervjuerna skulle vara legitimerade, arbeta i akutmottagningens akutrum och ha varit 

yrkesverksamma inom akutsjukvård i minst två år. Detta då Benner (1993) menar att 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte har tillräckligt med erfarenhet och kompetens. 

 

Datainsamling 

Kontakt 

Denna studie hade för avsikt att beskriva sjuksköterskors upplevelser av närståendes 

närvaro i akuta situationer i akutmottagningars akutrum. Verksamhetschef och 

chefssjuksköterska på akutmottagningen kontaktades på två sjukhus i Stockholm för att bli 

tilldelade intervjupersoner till studien. Informationsbrev och svarsbrev (bilaga A) lämnades 

till verksamhetscheferna för godkännande att genomföra studien. Chefssjuksköterskorna 

valde ut intervjupersoner lämpliga för studien, vilket enligt Henricson (2012) innebär ett 

urval baserat på rekommendation. Författarna hade inte någon påverkan av vilka som 

deltog i studien mer än de urvalskriterier som upprättats. 

 

Intervjuguide 

Henricson (2012) menar att intervjuaren behöver ha kunskap om ämnet som ska studeras, 

vilket författarna hade genom tidigare erfarenheter, för att kunna sammanställa relevanta 

frågor i en intervjuguide. En av författarna har många års erfarenhet av arbete inom 

sjukvård och gemensamt för båda författarna är erfarenheter genom verksamhetsförlagd 

utbildning. Vidare söktes information om akutsjukvård, närstående och omhändertagande 

av akut sjuka patienter i vetenskapliga artiklar och litteratur inför intervjuerna.  

 

Intervjuguiden (bilaga C) som utformades hade en semistrukturerad design där totalt åtta 

frågor formulerades för att besvara studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

en semistrukturerad intervju ger utrymme för en öppen intervju då frågorna som ställs 

följer intervjupersonens svar. Detta ger intervjupersonen en möjlighet att fritt beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter av ämnet som studeras. I intervjuguiden utformades även 
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eventuella följdfrågor som syftade till att förtydliga och fördjupa förståelsen hos 

intervjupersonen.  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes i enlighet med Henricson (2012) för att testa att frågorna i 

intervjuguiden besvarade studiens syfte. Vidare var detta ett tillfälle för författarna att 

bedöma kvaliteten på intervjuteknik, teknisk utrustning samt se över tidsåtgången inför 

kommande intervjuer. Författarna ansåg att revideringar inte var nödvändiga då 

pilotintervjun bedömdes besvara syftet med studien. I enlighet med Trost (2010) kunde 

pilotintervjun inkluderas i det slutgiltiga resultatet.  

 

Genomförande 

Författarna hade som tidigare nämnts kontakt med chefssjuksköterskorna på respektive 

akutmottagning för att tilldelas intervjupersoner. Chefssjuksköterskorna valde ut 

intervjupersoner lämpliga för studien utefter de urvalskriterier som upprättats. Författarna 

hade ingen påverkan av vilka sjuksköterskor som valdes för genomförandet av studien. 

Författarna var på så sätt inte medvetna i förväg om vilka som skulle delta i studien från 

respektive akutmottagning. Tid och plats för intervjuerna avtalades i samråd med 

chefsjuksköterskorna. 

 

Respektive akutmottagning hade i förväg ordnat med enskilda samtalsrum där intervjuerna 

genomfördes vilket gjorde att dessa kunde hållas ostört. Intervjuerna inleddes med en 

presentation av författarna och vidare informerades intervjupersonerna muntligt om 

studiens syfte och dess tillvägagångssätt samt användandet av diktafon (Trost, 2010). De 

fick även information om att deltagandet i studien var frivilligt och rätten att när som helst 

avsluta deltagandet samt att uppgifterna som framkom under intervjuerna behandlades 

konfidentiellt. I och med detta fick intervjupersonerna besluta om deltagande i studien 

genom informerat samtycke i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer, inklusive pilotintervju, vid två akutmottagningar i 

Stockholm där intervjuerna fördelades jämt mellan författarna. Båda författarna deltog vid 

samtliga intervjuer varav en hade en aktiv roll i intervjuandet och den andra hade en mer 

passiv roll. Inför varje intervju utsåg författarna vem som skulle ha den aktiva respektive 

passiva rollen vid intervjun. Den av författarna som var mer passiv under intervjun kunde 

ställa eventuella följdfrågor i enlighet med Trost (2010) som menar att fördelen med två 

intervjuare är att dessa kan komplettera varandra. Då en av författarna arbetar på en av 

akutmottagningarna där studien genomfördes hade denne under dessa intervjuer en passiv 

roll. Detta för att inte riskera att resultatet skulle komma att påverkas och för att 

trovärdigheten i studien skulle bevaras. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och 

varade 25-35 minuter.  

 

Databearbetning 

Transkribering 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver transkribering som en utskrift av ett muntligt 

samtal till en text. Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för uttryck som 

”mm” eller ”ehm”, hostningar och pauser. Det inspelade materialet transkriberades av den 

författare som hade en passiv roll under intervjun. Den andra författaren lyssnade därefter 

igenom intervjuerna och kontrollerade att dessa stämde överens med det transkriberade 
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materialet och korrigerade den utskrivna texten vid behov för att säkerställa en hög 

trovärdighet.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes som metod. Induktiv ansats är 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) en förutsättningslös analys av text som 

kan baseras på människors redogörelser av sina upplevelser. För att börja 

innehållsanalysen lästes det transkriberade materialet igenom gemensamt av författarna. 

Detta för att tillsammans skapa en helhetsbild av insamlad data som framkom vid 

intervjuerna. Därefter lästes de transkriberade texterna igenom självständigt för att markera 

och lyfta fram meningsbärande enheter. Vidare studerades det markerade materialet 

gemensamt av författarna för att plocka ut meningsbärande enheter som svarade på 

studiens syfte. De meningsenheter som valdes kondenserades för att få ett mer 

lätthanterligt innehåll utan att det centrala innehållet gick förlorat, i enlighet med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). De kondenserade meningsenheterna kodades för att 

kortfattat beskriva meningsenheternas innehåll. Kodernas innehåll sorterades in i 

underkategorier efter likheter och skillnader och kodades därefter med olika färger för att 

särskilja underkategorierna ifrån varandra. Slutligen sorterades dessa i kategorier utefter 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Exempel på detta kan ses nedanför i 

tabell 1. 
 

Tabell 1. Exempel på dataanalys i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ja, nej men det är väl som 

sagt om dom har lite 

information att komma 

med, hur de här började 

och om det till exempel är 

andningsbesvär eller så 

som det ofta kan vara, då 

kan det vara jobbigt för 

patienten själv och utrycka 

hur det började och vad 

som, hur dom mår 

Närstående kan 

bidra med viktig 

information då 

patienten själv har 

svårt att utrycka sig 

Närstående som 

tillgång 

Närstående Resurs 

Jag tycker jättemycket om 

den funktionen och det är 

en undersköterska som har 

en telefon som heter 

anhörigstödjare 

Sjukvårdspersonalen 

kan ringa efter 

anhörigstöd vid 

behov 

 

Möjlighet till 

stöd finns 

Anhörigstöd Resurs 

Det är ju bra om man har 

någon slags feedback efter 

att man har tagit hand om 

en patient på akutrummet 

till exempel, att vi oftast 

samlar ihop oss lite och 

säger ja, hur tycker vi att 

det här gick, och det är 

väldigt bra för att då kan 

man ju liksom rannsaka sig 

själv och prata om teamet  

Sjuksköterskan 

tycker att det är bra 

att återkoppla hur 

det har gått att 

arbeta ihop i teamet 

och att tillsammans 

se för- och 

nackdelar genom 

debriefing 

Återkoppling 

för ett bättre 

teamarbete 

Teamarbete Resurs 
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Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär informerat samtycke att intervjupersonerna 

ska delges tillräckligt med information för att kunna ta beslut om att medverka i studien. 

Innan intervjuerna påbörjades gavs intervjupersonerna både muntlig och skriftlig 

information (bilaga B) om studiens syfte och tillvägagångssätt samt om rätten att när som 

helst avsluta sin medverkan under studiens gång, i enlighet med Helgesson (2006). Detta i 

och med att studien bygger på frivilligt deltagande. Intervjupersonerna fick även 

information om hur informationen som delgavs under intervjuerna skulle hanteras och 

skyddas.  

 

Konfidentialitet 

De uppgifter som framkom under intervjuerna behandlades konfidentiellt. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) innebär det att insamlad data som kan möjliggöra eventuell 

identifiering av intervjupersonerna utesluts från resultatet. Författarna var ensamma om att 

känna till intervjupersonernas identitet och har därför avidentifierat deltagarna och vidare 

valt att titulera dessa som sjuksköterskan eller intervjupersonen. Allt detta för att de 

uppgifter som framkom under datainsamlingen inte ska kunna härledas till 

intervjupersonerna och för att säkerställa den konfidentialitet som författarna har gett löfte 

om då intervjupersonerna gav sitt samtycke till att medverka i studien. När studien 

avslutades raderades allt inspelat material från intervjuerna. 

 

RESULTAT  

Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier (tabell 2) som identifierats 

under dataanalysen. Totalt identifierades tre kategorier: resurser, akutrummet och 

sjuksköterskans arbete. De citat som författarna har valt att representera resultatet 

presenteras med indrag och kursiverad stil. Citaten har översatts från talspråk till 

skriftspråk utan att författarna har skrivit om dessa i övrigt. Detta för att bibehålla 

intervjupersonernas språkliga stil och uttryck. I de fall där text har uteslutits från citaten 

har det angivits med tre punkter inom parantes. Vidare benämns intervjupersonerna som 

sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien var 33-59 år och hade 2-12 års erfarenhet inom 

akutsjukvård på akutmottagning. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Kategori Underkategori 

Resurser Teamarbete 

  Anhörigstöd 

  Närstående 

Akutrummet Arbetsmiljö 

  Närståendes närvaro 

Sjuksköterskans arbete Kunskap och erfarenhet 

  Information och bemötande 

  Rutiner och riktlinjer 

  Känslomässig påverkan 
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Resurser 

Med resurser avses tillgångar som sjuksköterskorna belyste i form av teamarbete, 

anhörigstöd och närstående till patienter samt vikten av dessa för en välfungerande och 

säker hälso- och sjukvård. 

 

Teamarbete 

Några av sjuksköterskorna belyste vikten av att varje yrkeskategori har sin bestämda plats 

och uppgift i akutrummet för ett effektivt och bra teamarbete. Läkaren ansvarar för den 

vård som patienten får, varför denne har den ledande rollen inom teamet. Sjuksköterskorna 

ansvarar för dokumentation, de medicintekniska moment som utförs samt administrering 

av läkemedel samtidigt som undersköterskorna kontrollerar vitala parametrar. Att alla som 

arbetar i akutrummet är medvetna om sina platser och arbetsuppgifter är avgörande för 

vilken vård patienten får. 

 

Sjuksköterskorna menar även att det är påfrestande att arbeta i akutrummet med svårt sjuka 

och skadade patienter och att tidspress är vanligt förekommande i dessa akuta situationer. 

När det är mycket att göra och knappt om tid är kommunikationen av stor vikt för att 

arbetet som utförs ska vara patientsäkert. I de fall då teamarbetet har varit välfungerande 

och kommunikationen tydlig upplever samtliga sjuksköterskor att de är nöjda med 

omhändertagandet av patienten, även om patienten avlidit.  

 

Även om man har haft en patient som råkar dö, att man inte har klarat av det. 

(…) Men man kan ju känna sig så otroligt nöjd ändå över det som man har 

gjort, för att man har gjort allt rätt. Kommunikationen med patienten, med 

anhöriga, mellan sjuksköterskan och doktorn, sjuksköterskan och 

undersköterskan, undersköterskan med doktorn och sjuksköterskan. Allt har 

fungerat, man har varit lugna med varandra, man har inte skrikit på 

varandra, man har inte mumlat att vilken jävla idiot. Ingenting sådant utan 

det har varit, allt har fungerat bra. 

 

Vidare menar sjuksköterskorna att bristande kommunikation och negativ inställning till 

teamarbete kan leda till att omhändertagandet av patienten blir lidande. 

Sjukvårdspersonalen som arbetar i akutrummet måste samarbeta och se till patientens 

bästa. Detta genom att dela med sig av viktig information om patienten och dennes 

tillstånd för att kunna säkerställa nödvändiga vårdinsatser gentemot patienten. 

 

Man kan ha en läkare ibland som är helt, alltså otrevlig. Lyssnar inte på vad 

man säger och bara står och skriker ibland. Men väldigt sällan. Eller man 

har en undersköterska som inte gör det man ber denne göra eftersom de inte 

loop-kommunicerar* tillbaka. Och de blir som att, det blir grus i maskineriet 

 
* Loop-kommunikation (”kommunikation med kvitto”) innebär dubbelkontroll vid kommunikation, det vill 

säga att tala om vad som skall göras, vad som har uppfattats samt vad som har gjorts för att undvika 

missförstånd (Haddleton, 2014). 

 

Det framkom även att det är av stor vikt att ge varandra återkoppling inom teamet under 

pågående vårdinsats så att alla i teamet är informerade och införstådda med patientens 

tillstånd, vad som har utförts samt vilka åtgärder som planeras vidtas för att arbetet ska 

vara så effektivt och strukturerat som möjligt. 
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Anhörigstöd 

Samtliga sjuksköterskor menar att närstående vanligen är tillåtna att befinna sig i 

akutrummet varför anhörigstöd är av stor vikt. Anhörigstöd innebär att närstående till en 

patient som befinner sig i akutrummet får stöd i form av en undersköterska alternativt en 

sjuksköterska. Denne person har till uppgift att bland annat informera och förklara för 

närstående om de vårdinsatser som sjukvårdspersonalen utför vid omhändertagandet av 

patienten i akutrummet.  

 

Jag tycker jättemycket om den funktionen och det är en undersköterska som 

har en telefon som heter anhörigstödjare. De behöver en extra. Jag har inte 

så mycket tid att prata med dem. Om jag ser att de behöver någon som sitter 

bredvid, då ringer jag anhörigstöd, det är inte bara med hjärtstopp. 

 

Sjuksköterskorna upplever att anhörigstödet som finns på akutmottagning är en stor 

tillgång. Vidare framkommer att sjuksköterskans arbete kan vara mycket stressfullt då 

denne har hand om svårt sjuka eller skadade patienter med livshotande tillstånd. 

Sjuksköterskorna menar att närstående till patienten vanligen är psykiskt påverkade i och 

med den situation och det tillstånd som patienten befinner sig i. Detta eftersom närstående 

är i en främmande miljö med okända människor samt att sjukvårdspersonalen fokuserar på 

omhändertagandet av patienten vilket i sin tur gör att de inte har tid för närstående. 

 

Det kan vara jätteskönt att ha med sig en anhörigstödjare inne på 

akutrummet som står bredvid och har lite mer tid för dem och som kan 

förklara vad vi andra gör. För det är sällan vi hinner med att berätta för dem 

hela tiden vad vi gör och varför. 

 

Vidare förklarar sjuksköterskorna att närstående utgör ett stöd gentemot patienterna i och 

med deras närvaro. För att de ska kunna utgöra detta stöd kan även de komma att behöva 

uppbackning från sjukvårdspersonal eftersom det som tidigare nämnts kan vara psykiskt 

påfrestande för dem i och med den situation och det tillstånd som råder. 

 

Anhöriga är alltid bra men det måste finnas någon som backar upp dem 

också. För det kan ju krisa riktigt rejält. 

 

Sjuksköterskorna på båda akutmottagningarna belyser att anhörigstödet är en förutsättning 

för att närstående ska kunna närvara vid akuta situationer i akutrummet. De menar att 

anhörigstödet utgör ett stöd för såväl sjukvårdspersonal som patientens närstående. Detta 

eftersom sjukvårdspersonlen kan fokusera på patienten samt att närstående kan få 

information genom anhörigstödet som gör att de bättre förstår vad sjukvårdspersonalen gör 

gentemot patienten. 

 

Närstående 

Samtliga sjuksköterskor menar att närstående vanligen utgör ett stöd för patienten genom 

att deras närvaro kan ha en lugnande effekt om patienten känner sig trygg. Vidare 

framkommer att närstående vanligen även är en tillgång för sjukvårdspersonalen då de 

känner patienten. Detta genom att de kan bidra med viktig information om patienten för att 

sjukvårdspersonalen ska få en komplett anamnes och status när patienten själv inte har 

förmåga att uttrycka sig samt när patienten talar ett annat språk. Detta är av stor vikt för att 

kunna planera relevanta sjukvårdinsatser gentemot patienten. 
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Jag har inget emot att ha anhöriga. De kan vara jättebra information om 

patientens försämring, vad som har hänt. Bra att ha vid strokepatienter till 

exempel om de har fått en afasi. 

 

Sjuksköterskorna anser att det kan vara en enorm tillgång att ha närstående med i 

akutrummet under omhändertagandet av en patient med livshotande tillstånd. Detta genom 

att de i samråd med läkaren kan ta beslut om olika vårdinsatser som bör genomföras 

gentemot patienten. Bland annat huruvida hjärt- och lungräddning ska genomföras genom 

att tillsammans med läkaren se över vilka risker det kan innebära för patienten. 

 

Och även de här fallen, när ska man, ska vi fortsätta med HLR till exempel, 

hur mycket ska vi göra. 

 

Flertalet sjuksköterskor poängterade även att den person som inkommer till 

akutmottagningen med patienten vanligen är närstående till denne men att så inte alltid är 

fallet. Det kan även vara någon som har befunnit sig i närheten av patienten då denne var i 

behov av vård och som då har påkallat hjälp. 

 

Akutrummet 

Nedan presenteras vad sjuksköterskorna anser är av stor vikt för en välfungerande 

arbetsmiljö, det vill säga för att kunna utföra ett bra och patientsäkert arbete samt hur 

närståendes närvaro påverkar omhändertagandet av patienten i akutrummet. 

 

Arbetsmiljö 

Enligt sjuksköterskorna kan närståendes reaktioner variera under omhändertagandet av 

patienten i akutrummet. Allt ifrån passivitet till hysteri kan förekomma och sorgen hos 

närstående hanteras oftast på olika sätt, kulturell bakgrund kan ses som en förklaring till 

detta.  

 

Under intervjuerna framkom att närstående kan komma att störa sjukvårdspersonalen med 

deras reaktioner vid omhändertagandet av patienten. Detta genom att de vill vara nära 

patienten vilket kan leda till att sjukvårdspersonalen inte kan utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Jag var med en gång om en kvinna, vars dotter hade fått hjärtstopp, och hon 

blev helt hysterisk och stod och ville fram och liksom putta undan oss andra 

och skulle ligga på henne och gråta och liksom sådär. Och då fungerar det ju 

inte, vi måste ju försöka göra vad vi kan för att rädda henne och då måste vi 

ta ut henne ur rummet. 

 

Sjuksköterskorna lyfter också vikten av att inte vara för många personer i ett akutrum 

samtidigt. Detta för att all sjukvårdspersonal ska få utrymme att utföra sina arbetsuppgifter. 

Vanligen tillåts endast en närstående till patienten att vara i akutrummet vid pågående 

sjukvårdsinsatser. Om det finns flera närstående till patienten på akutmottagningen får 

dessa vänta i ett rum som är avsett för närstående vilket finns beläget i närheten av 

akutrummet. Sjuksköterskorna menar att det fyller funktionen av en lugnare arbetsmiljö 

vilket är av stor vikt för att omhändertagandet av patienten ska vara patientsäkert. 

 



 13     

Ja, det skulle påverka mig om det var för många, nu har vi ju inte det men det 

skulle påverka om vi släppte in allihop. Det skulle inte gå att jobba, det är för 

litet, det är för trångt och det skulle bli för stökigt. (…) Och 

undersökningsmässigt tror jag att det skulle hindra doktorn väldigt mycket, 

eller alla där inne, vi skulle ju springa på varandra. Och sen om de då säger 

olika versioner om allting så det kan vara jobbigt med anamnesen, om man 

är för många. Men jag tycker det är, utrymmet begränsar och sen lugn och ro 

vill man ju ha där inne. 

 

Vidare menar sjuksköterskorna att sjukvårdspersonalen måste kunna arbeta ostört för att 

hjälpa patienten samt för att upprätthålla en hög patientsäkerhet av den vård som patienten 

får. Om närstående stör ordningen i akutrummet kan de i vissa fall tyvärr inte närvara och 

hänvisas då att vänta utanför. 

 

Närståendes närvaro 

Samtliga sjuksköterskor anser att det kan vara en stor tillgång att ha närstående med i 

akutrummet. Däremot påpekar de att det är viktigt att ta hänsyn till patientens önskan om 

närståendes närvaro. Några sjuksköterskor belyser även att närstående inte ska tvingas att 

närvara vid vårdinsatser gentemot patienten om de inte vill men uppmanar dessa att 

närvara om de känner sig tveksamma. Detta om det kan vara av betydelse för närstående 

att se vad sjukvårdspersonalen har försökt att göra gentemot patienten. 

 

Jag tycker inte att de ska känna sig tvingade att vara med. Men absolut ska 

man inte neka någon tycker jag. 

 

Sjuksköterskorna berättar att vid vissa akuta situationer som hjärtstopp eller traumatiska 

blödningar är det vanligen en nackdel om närstående är närvarande när vårdinsatserna 

gentemot patienten påbörjas. Detta eftersom det kan se brutalt ut. En sjuksköterska belyste 

även vikten av att all sjukvårspersonal ska hinna inta sina yrkesroller med tillhörande 

arbetsuppgifter för att närstående ska uppleva att omhändertagandet av patienten är 

professionellt samt för att närstående ska uppleva en större trygghet under vårdinsatserna. 

 

Vid hjärtstoppen, precis i början när de kommer in, det är ju inte så optimalt. 

Det är ju ganska stressigt i början och det ser inte så professionellt ut innan 

man hittar sina roller. 

 

Merparten av sjuksköterskorna belyser att närståendes närvaro i akuta situationer fyller en 

viktig funktion hos dessa då vårdinsatserna gentemot patienten har varit mindre 

framgångsrika. Det är av stor vikt för närstående att få vara med och ta del av vad som har 

hänt och vad sjukvårdspersonalen har gjort som en del av deras sorgebearbetning. 

Sjuksköterskorna menar att närstående uppskattar att de har fått vara med och se vad som 

har gjorts gentemot patienten. Det bidrar till en förståelse för att sjukvårdspersonalen har 

gjort allt som står i deras makt för att hjälpa patienten. I de fall där närstående inte har 

kunnat närvara och ankommer till akutmottagningen när patienten har avlidit får de oftast 

se patienten i det tillstånd som denne var i då det beslutades att avsluta vårdinsatserna.  

 

Man gör ju upp en bild av någonting som inte är verklighet om man inte får 

vara med. (…) Jag har inte varit med om en enda som inte har sagt tack för 

att jag fick vara med på slutet. Ibland har de ju inte hunnit in och vi har inte 
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kunnat rädda de ändå, men då får de komma in och se allt. Allt ligger på 

anhöriga, intuberingen, slangar, grejer, så att de får se att så här ser det ut. 

 

Några av sjuksköterskorna anser att närståendes närvaro inte alltid är lämplig. Detta då 

sjukvårdspersonalen måste göra olika undersökningar av patienten där det inte passar sig 

att närstående är med. De menar att de får vänta utanför alternativt ställa sig bakom ett 

skynke. Någon menar även att närstående till patienten inte alltid är dennes partner eller 

dylikt utan att det likaväl kan vara en arbetskamrat eller granne. Det är av stor vikt att ha 

det i åtanke då vissa situationer kan vara känsliga för patienten. Även relationer i form av 

pappa och dotter samt mamma och son bör tas i beaktning då även det kan vara känsligt. 

 

Ja anhöriga ska inte vara med när man ska sätta kateter. Det tycker inte jag 

till exempel. Då får de ställa sig bakom skynket när man gör 

omvårdnadsåtgärder. Man sätter de på bäcken eller torkar dem och sådana 

saker. (…) Man måste tänka på patientens utsatthet. 

 

Flera sjuksköterskor poängterar vikten av att få en bra anamnes och status från patienten 

för att sjukvårdspersonalen ska kunna ge adekvat vård till patienten. Det är av stor vikt att 

patienten känner sig trygg med teamet som arbetar i akutrummet för att denne ska delge 

dem information. Vidare förklaras även att patientens relation till sina närstående samt 

tilliten sinsemellan kan avgöra huruvida patienten delger information till 

sjukvårdspersonalen inför dessa. Om de inte får ta del av viktig information måste 

sjukvårdspersonalen be närstående att vänta utanför akutrummet ett tag så att de kan få den 

information som de behöver för att kunna hjälpa patienten. Detta måste givetvis göras 

professionellt utan att kränka patient eller närstående. En sjuksköterska menar att 

sjukvårdspersonalen kan säga att de behöver utföra någon undersökning varför närstående 

får vänta utanför ett litet tag.  

 

Om det är något suicidförsök kanske man vill ha en bättre anamnes eller 

något om vad det var som hände och varför. Och så kanske man inte vill 

berätta det för den som är med. 

 

En sjuksköterska berättar att denne inte uppskattar när närstående inte låter patienten svara 

på frågor om hur denne mår och vad det är som har hänt när patienten är kapabel att svara. 

I dessa fall menar sjuksköterskan att denne kan behöva klargöra för närstående att 

sjukvårdspersonalen i första hand vill ta del av patientens uppfattning och åsikt, men att de 

gärna får komplettera senare. Detta då det endast är patienten som har vetskap om vad 

denne upplever. 

 

Det tycker jag inte om, när anhöriga går in och svarar på frågor istället för 

patienten. 

 

Samtliga sjuksköterskor är positiva till närståendes närvaro i akutrummet, men deras 

närvaro är som tidigare nämnts inte alltid lämplig vid akuta vårdinsatser. Detta då deras 

närvaro kan hindra patienten från att delge viktig information, att det vid vissa 

undersökningar och behandlingar kan vara känsligt för patienten samt när 

sjukvårdspersonalen är oorganiserad. Deras närvaro kan dock vara av betydelse för deras 

egen skull, speciellt när patienten har avlidit för att de ska kunna bearbeta händelsen. 
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Sjuksköterskans arbete 

Under sjuksköterskans arbete redovisas vad sjuksköterskorna anser är av betydelse för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och patientsäkert sätt, det vill säga genom 

kunskap och erfarenhet, information och bemötande, rutiner och riktlinjer samt 

känslomässig påverkan. 

 

Kunskap och erfarenhet 

Samtliga sjuksköterskor belyste vikten av att ha teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet 

för att kunna hantera de patienter som behandlas i akutrummet. Genom att träffa många 

patienter, se olika sjukdomsförlopp samt att ha varit med om olika händelser under en 

längre tid gör att de känner sig säkra i sina arbetsuppgifter. Vidare är detta faktorer som 

gör att sjuksköterskan kan uppleva och känna sig trygg i att närstående till patienten är 

närvarande vid omhändertagandet av denne i akutrummet.  

 

Allting handlar nog bara om år av jobb. Hela tiden för varje år, varje dag, 

år, ja vad ska man säga. Det finns väl nästan ingenting man inte har sett 

eller upplevt. Allt, ja jag kan bara säga att det är alla år på 

akutmottagningen som tränar en på något sätt för en akut situation. 

 

Alla sjuksköterskor menar att de upplever att de har kontroll över de flesta situationer som 

kan tänkas uppstå i akutrummet då de har många års erfarenhet. Detta gör att de kan 

identifiera olika tecken hos patienten och planera lämpliga vårdinsatser i samråd med 

läkaren. 

 

Ju mer erfarenhet man har desto fler nivåer jobbar man på parallellt. 

 

Dessutom belyser de erfarna sjuksköterskorna att de kan uppfatta saker som pågår i 

omgivningen trots att de har fullt fokus på patienten och sina arbetsuppgifter till skillnad 

från en nyutexaminerad sjuksköterska.  

 

Information och bemötande 

Enligt sjuksköterskorna är information och bemötande gentemot patienter och närstående 

av stor vikt. Detta för att de ska uppleva att de får vara delaktiga i den vård som rör 

patienten. Merparten av sjuksköterskorna påstår att närstående upplever trygghet och ett 

lugn när de får kontinuerlig information, då de vet vilka åtgärder som planerats gentemot 

patienten. När närstående är informerade och lugna anser sjukvårdspersonalen att deras 

närvaro i akutrummet inte stör dem i deras arbetsuppgifter, utan att de kan fokusera på 

omhändertagandet av patienten. 

 

Viktigaste är att anhöriga måste bli sedda också. Det är där det brister. 

Någon kan bli helt rabiat på väntetider, händer det ingenting, fast det händer 

en massa saker. Man måste informera och få in dem i arbetet. 

 

Samtliga sjuksköterskor menar att det i akuta situationer är svårt att hinna med att 

informera och bemöta närstående eftersom de måste göra allt de kan för att hjälpa patienten 

genom att påbörja adekvata vårdinsatser gentemot denne. Vidare framkommer att de trots 

detta försöker att hälsa på dem när tillfälle ges. 
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Man är väldigt fokuserad på att höra vad ambulanspersonalen säger och hur 

många minuter det är kvar tills man ska ge adrenalin eller om man ska hinna 

få in en infart och sådär. Så att då är det väldigt sällan, man kanske bara 

nickar och säger hej eller någonting men man hinner oftast inte prata med 

dem alls. 

 

Det har framkommit av samtliga sjuksköterskor, vilket också tidigare nämnts, att 

anhörigstödet är en viktig tillgång i samband med akuta situationer i akutrummet. Detta för 

att närstående, trots situationen som de befinner sig i, ska uppleva att de får ett bra stöd och 

bemötande från sjukvårdspersonalen. Vidare påstår sjuksköterskorna att det är viktigt att 

närstående känner sig välinformerade angående det tillstånd som patienten befinner sig i.  

 

Rutiner och riktlinjer 

Sjuksköterskorna påpekar även vikten av att ha rutiner och riktlinjer att följa under akuta 

situationer då det är påfrestande att arbeta med svårt skadade och sjuka patienter. Rutiner 

och riktlinjer underlättar arbetet i vissa beslut som måste tas. Det kan bland annat innebära 

att besluta om vilka vårdinsatser som är lämpliga eller huruvida dessa ska avstås på grund 

av patientens tillstånd. Rutiner och riktlinjer kan ge stöd och sjuksköterskan upplever en 

större trygghet då närstående är med i akutrummet. 

 

Det är jättebra att de tar upp det [hjärt- och lungräddning] när jag ser på en 

patient som är 95 år gammal och är mycket multisjuk. Jag som sjuksköterska 

vill gärna ha det där beslutet. (…) Speciellt för att jag vet vad jag behöver 

göra då och jag känner etiskt, nej ska jag göra hjärt- och lungräddning på en 

sådan gammal människa. 

 

Sjuksköterskorna berättar att det kan vara jobbigt om närstående till en patient med ett 

kritiskt tillstånd frågar om patienten i fråga kommer att klara sig samt om de frågar om en 

patient som har begärt sekretess. Men de menar att de med stöd av de rutiner och riktlinjer 

som är framtagna och som innehåller anvisningar och rekommendationer vet hur de ska 

hantera även sådana situationer.  

 

Känslomässig påverkan 

Samtliga sjuksköterskor menar att det finns situationer som uppstår i akutrummet och som 

kan påverka dem känslomässigt. Patienter och närstående som inkommer till 

akutmottagningens akutrum kan påminna om personer och relationer i deras egen 

omgivning. Vidare kan de relatera till deras känslor genom olika faktorer som ålder, kön 

eller vart de befinner sig i livet. De situationer som uppstår i akutrummet kan göra det svårt 

för sjuksköterskorna att fokusera på sina arbetsuppgifter när de påverkas av närståendes 

närvaro.  

Och särskilt då när man ser den här förtvivlade mamman när man inser att 

där hade jag själv kunnat stå och sett sitt barn liksom, det är, ja då förstår 

man, då kan man mer ta till sig hennes känslor och det kan bli lite jobbigt 

där. Att man har svårt att fokusera på jobbet på samma sätt. 

 

Några sjuksköterskor berättar även att de kan komma att ta hand om personer som arbetar 

inom sjukvård eller som de har en relation till, vilket kan bli extra känsloladdat. De menar 

att sjukvårdspersonalen kan känna sig osäker på grund av den stress eller oro som uppstår i 

dessa situationer. Det kan även komma att påverka omhändertagandet av patienten om 

sjukvårdspersonalen inte är fokuserad på patienten. 
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Jag har haft en person som jobbar på sjukhus som var läkare som kom in på 

traumalarm och den kände jag ganska bra. Okej jag kan ta det, ja och då 

känner man sig lite, den personen är själv läkare och vet ganska mycket om 

trauma och allt möjligt och då måste jag göra en trauma undersökning och 

göra en A B C utförligt och sådant och hoppas att jag gör allting rätt. 

 

Vidare framkommer att sjuksköterskorna och deras kollegor har varit med om situationer 

på akutrummen som de aldrig kommer att glömma då de har påverkat dem starkt. De kan 

även behöva stötta varandra om omhändertagandet av patienten eller närståendes 

reaktioner påverkat dem känslomässigt.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien utgår från sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 

samband med akuta situationer på akutmottagningars akutrum. Författarna fann att 

sjuksköterskors teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter var grundläggande för att 

kunna bemöta närstående i akuta situationer. Under intervjuerna framkom att 

sjuksköterskorna anser att information gentemot närstående var av stor vikt för att 

upprätthålla en god relation till närstående, vilket i sin tur var viktigt vid genomförande av 

vårdinsatser gentemot patienter. Andra faktorer som sjuksköterskorna belyste under 

intervjuerna och som påverkar sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående var 

vikten av anhörigstöd, bra teamarbete och arbetsmiljö samt huruvida närståendes närvaro 

kan påverka sjukvårdspersonalen känslomässigt. Flera av dessa faktorer återfinns även i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) där det 

framgår att en sjuksköterska ska vara lyhörd och respektfull gentemot patienter, närstående 

och sjukvårdspersonal. Denne ska även enligt kompetensbeskrivningen informera och 

utgöra stöd för patienter och närstående vid vårdinsatser, vilket författarna instämmer med.  

 

Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape och Mikkelsen (2013) menar att arbetet som utförs i 

akutrummet med svårt skadade och sjuka patienter kan vara väldigt stressfullt. Detta 

tydliggörs även av sjuksköterskorna i rådande studie som menar att det därför är av stor 

vikt att sjuksköterskorna som arbetar i akutrummet kan behärska olika undersökningar och 

behandlingar. Vikten av kunskap betonades men författarna fann att sjuksköterskans 

erfarenheter i samband med akuta situationer är ännu viktigare. Detta för att sjuksköterskan 

genom erfarenhet utvecklar en yrkesmognad som återspeglar sig genom skicklighet samt 

genom en medvetenhet om sina egna möjligheter och begränsningar till skillnad från en 

nyutexaminerad sjuksköterska. Författarna fann dock att den rådande bristen på 

sjuksköterskor i samhället gör att sjuksköterskor med bristande arbetslivserfarenhet 

inskolas på akutrummet i ett alltför tidigt stadium i deras yrkesliv. Detta i sin tur gör att 

patientsäkerheten kan äventyras enligt de intervjuade sjuksköterskorna. 

 

Duran et al. (2007) beskriver att närstående är i behov av närhet till patienten samt 

noggrann och regelbunden information och stöd av sjukvårdspersonal för att uppleva 

trygghet i akuta situationer. Detta gör att sjukvårdspersonalen måste utgå från en patient- 

och anhörigcentrerad vård där de även uppmärksammar närstående till patienten. Detta 

framgår även av de intervjuade sjuksköterskorna i rådande studie som anser att det är av 

stor vikt för att närstående ska vara lugna i akutrummet. Sacco, Stapleton och Ingersoll 
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(2009) menar att närstående upplever att sjukvårdspersonalen utgör ett stöd för dem bara 

genom att finnas där och att kommunikation inte alltid är nödvändig. Författarna 

instämmer med Sacco et al. (2009) men menar att god kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och närstående kan förbättra närståendes sammanfattande intryck av 

akutrummet och förbättra relationen med närstående ytterligare.  

 

Sjuksköterskorna berättar att sjukvårdspersonalen i akutrummet får information om 

patienten och dennes tillstånd via radiokommunikation i de fall där patienten inkommer till 

akutmottagningen med ambulans. De kan även få information om eventuellt medföljande 

närstående till patienten. Detta gör att sjukvårdspersonalen är förberedda på vad som 

väntas och att de därigenom kan uppskatta vilka vårdinsatser som kan bli aktuella och vilka 

specialister som bör påkallas. Sjukvårdpersonalen kan inte i förväg förutspå utvecklingen 

av patientens tillstånd eller den akuta situation som kan tänkas uppstå varför det är av stor 

vikt att ha med en anhörigstödjare om närstående till patienten är med i akutrummet. 

Samtliga sjuksköterskor är eniga om att anhörigstödet är en viktig tillgång vid 

omhändertagandet av patienten då denne utgör ett stöd för närstående samt förser dem med 

information om de vårdinsatser som utförs gentemot patienten. Morse och Pooler (2002) 

menar att alla närstående inte är lika mottagliga för stöd från sjukvårdspersonal. Det finns 

närstående som behöver vara starka för att klara av den situation som patienten och de 

själva befinner sig i för att kunna utgöra ett stöd för patienten. Författarna menar därför att 

det är av stor vikt att sjukvårdspersonalen känner av hur närstående reagerar och om de 

klarar av situationen.   

 

Anhörigstöd är en relativt ny funktion på akutmottagningarna vilket har framkommit vid 

intervjuer med sjuksköterskorna. De menar att det finns ett behov av anhörigstöd för att 

sjukvårdspersonalen inte ska känna att närstående åsidosätts vid omhändertagandet av 

patienten då de prioriterar dennes tillstånd i akuta situationer. Samtliga sjuksköterskor 

samtycker till närståendes närvaro i akutrummet under en akut situation vilket författarna 

blev förvånade över då det var ett resultat som enligt dem inte var väntat. Författarna 

trodde, i enlighet med studien som genomfördes av Duran et al. (2007), att 

sjuksköterskorna upplever en viss utsatthet då närstående iakttar dem i deras arbete. Det 

framkom dock att så inte var fallet i och med den kunskap och erfarenhet som de besitter 

varför de upplever att de kan hantera närstående på en annan nivå än en nyutexaminerad 

sjuksköterska kan tänkas göra. Sjuksköterskorna anser dock att anhörigstöd är en 

förutsättning för att närstående kan närvara under akuta situationer i akutrummet. 

Författarna till rådande studie har insett vikten av anhörigstöd och anser att det är en bra 

funktion, i och med att även närstående uppmärksammas.  

 

Författarna upptäckte att det finns olika tillstånd eller situationer i akutrummet där 

sjuksköterskorna anser att närståendes närvaro är mer eller mindre lämplig. Närstående kan 

utgöra ett stöd för patienten samt bidra med viktig information till sjukvårdspersonalen i en 

akut situation när kommunikationen med patienten är bristfällig. Sjuksköterskorna menar 

att närståendes närvaro är en resurs för teamet som arbetar i akutrummet då de behöver ta 

beslut om huruvida vårdinsatser gentemot patienten bör utföras alternativt avslutas. De 

tillfällen som sjuksköterskorna anser att närståendes närvaro är mindre lämplig är då 

arbetsmiljön påverkas negativt på grund av att närstående stör omhändertagandet av 

patienten. Även då det kan vara känsligt för patienten att närstående närvarar, bland annat 

vid vissa undersökningar eller behandlingar samt när sjukvårdspersonalen vill ha 

information som patienten inte är beredd att delge närstående. Sjuksköterskorna anser att 

närstående inte bör närvara i första skedet av hjärt- och lungräddning då det kan upplevas 
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brutalt. Enligt Duran et al. (2007) framkommer det att det inte finns några tidigare studier 

som visat att närståendes närvaro vid återupplivning eller större ingrepp skulle medföra 

negativa följder för denne. Detta belystes även av sjuksköterskorna som menade att de inte 

har upplevt att närstående har ångrat sig då de har närvarat vid sådana vårdinsatser. 

Sjuksköterskorna har upplevt att närstående har varit tacksamma för att de har fått närvara 

så att de har kunnat se vad sjukvårdspersonalen har gjort gentemot patienten. Även då 

vårdinsatserna har varit mindre framgångsrika har närståendes bearbetning av den sorg 

som infunnit sig underlättats av att de vet vad som hänt. 

 

Resurser som anhörigstöd möjliggör för sjuksköterskorna att tillgodose närstående med 

information, stöd och möjlighet att vara nära patienten. Genom att tillåta närstående att 

närvara vid återupplivning eller större ingrepp samt akuta situationer arbetar 

akutmottagningarna därmed utifrån en patient- och anhörigacentrerad vård (Duran et al., 

2007). 

 

Metoddiskussion 

Enligt Trost (2010) är det studiens syfte som styr vilken metod som ska användas. Vidare 

framkommer att kvantitativa analyser endast ger ytliga kunskaper till skillnad från 

kvalitativa studier som utgår ifrån att försöka förstå intervjupersonernas erfarenheter och 

åsikter. Författarna valde därför att genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna besvara 

studiens syfte vilket var sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i samband 

med akuta situationer i akutmottagningen. Författarna anser att syftet inte hade kunnat 

besvaras med en annan metod då det inte finns så mycket skrivet om sjuksköterskors 

upplevelser av närståendes närvaro i akuta situationer på akutmottagningens akutrum sedan 

tidigare.  

 

Eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter ansåg författarna att den mest 

lämpliga urvalsgruppen var legitimerade sjusköterskor. Vidare upprättades ytterligare 

urvalskriterier i enlighet med Henricson (2012) som menar att det bidrar till en högre 

trovärdighet. I denna studie innebar det bland annat att utesluta eventuella intervjupersoner 

som varit yrkesverksamma i mindre än två år då Benner (1993) menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Författarna övervägde hur 

resultatet hade påverkats om sjuksköterskor med mindre än två års arbetslivserfarenhet 

hade deltagit i studien. I enlighet med Benner (1993) gjordes bedömningen att bristande 

arbetslivserfarenhet inte var lämpligt för att kunna besvara studiens syfte och därför valdes 

att uteslutas. 

 

Då en av författarna arbetar på en av akutmottagningarna där intervjuerna ägde rum 

möjliggjorde detta för författarna att upprätta kontakt med verksamhetschef och 

chefssjuksköterska. Det underlättade även då författarna ansökte om tillstånd att utföra 

studien på den andra akutmottagningen. Efter godkännande att utföra studien beslutade 

chefssjuksköterskorna på båda akutmottagningarna enskilt om vilka sjuksköterskor som 

var lämpliga att delta i studien utan att författarna hade någon påverkan på detta. 

Chefssjuksköterskorna på båda akutmottagningarna ordnade med samtalsrum så att 

intervjuerna kunde hållas ostört samt att ingen obehörig kunde avlyssna samtalen. Trost 

(2010) belyser vikten av att intervjupersonerna ska uppleva trygghet under intervjuerna. 

Det är därför att föredra att de själva får bestämma plats för dessa. Trots att 

intervjupersonerna inte har fått bestämma plats för intervjuerna har författarna gjort 

bedömningen att det inte har påverkat resultatet. 
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Inför intervjuerna upprättades en semistrukturerad intervjuguide. Enligt Henricson (2012) 

bör intervjuaren ha kunskap om det aktuella ämnet för att upprätta en relevant 

intervjuguide som besvarar studiens syfte. Författarna har tidigare erfarenheter genom 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom sjukvård. Genom dessa erfarenheter 

väcktes en nyfikenhet hos författarna att studera ämnet närmare, eftersom författarna 

uppmärksammat en problematik vad gäller bemötandet av närstående. Författarna sökte 

relevant information i litteratur och vetenskapliga artiklar för att kunna formulera frågor 

som besvarade studiens syfte. Enligt Trost (2010) bör intervjuguiden inte bestå av allt för 

många frågor vilket författarna har ansträngt sig att följa. Vidare anser Kvale och 

Brinkmann (2009) att användandet av följdfrågor möjliggör för intervjuarna att komma åt 

intervjupersonernas egna beskrivningar av olika upplevelser och händelser. Författarna 

genomförde en pilotintervju för att testa om frågorna besvarade studiens syfte. Då 

pilotintervjun bedömdes besvara syftet valdes den att inkluderas i resultatet i enlighet med 

Trost (2010). Det förekom inga bortfall i form av akutmottagningar som inte ville delta i 

studien eller intervjupersoner som drog tillbaka sitt samtycke att medverka. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Trost (2010) anser att många intervjupersoner gör det 

svårare att tolka och göra djupare analyser varför författarna valde att genomföra sex 

intervjuer. Vidare menar Trost (2010) att det kan vara en fördel med två intervjuare i de 

fall då intervjuarna inte är erfarna eller om ämnesområdet uppfattas vara känsligt. Båda 

författarna medverkade vid samtliga intervjuer. Dessutom framkom även att det finns en 

risk att två intervjuare kan kännas som ett maktövertag för intervjupersonerna som i och 

med detta kan uppleva att de hamnar i underläge gentemot intervjuarna. En av författarna 

var aktiv i intervjuandet medan den andra hade en mer passiv roll och därmed kunde ställa 

eventuella följdfrågor i slutet av intervjuerna. Under de intervjuer som ägde rum på 

akutmottagningen där den ena författaren är anställd intog denne en passiv roll för att inte 

riskera att trovärdigheten skulle ifrågasättas. Författarna har gjort en bedömning att ingen 

av sjuksköterskorna påverkades negativt av författarens närvaro varför båda författarna 

närvarade under samtliga intervjuer. Författarna anser att den information som 

framkommit under intervjuerna på akutmottagningen där ena författaren arbetar inte har 

skiljt sig från de intervjuer som genomfördes på den andra akutmottagningen varför de 

inkluderades i resultatet. 

 

Henricson (2012) menar att en studie anses vara generaliserbar då den är överförbar även 

utanför de urvalskriterier som upprättats. Vidare skall studien även gälla för alla 

människor, i alla tider och i alla situationer för att vara generaliserbar. Författarna ansåg att 

studien inte uppfyller kraven för att anses vara generaliserbar, eftersom intervjuerna endast 

innefattar sjuksköterskor från två akutmottagningar i ett begränsat område. Att studiens 

resultat inte är generaliserbart anser författarna är en svaghet hos studien och författarna 

menar att antalet intervjupersoner i studien är den främsta anledningen till att studiens 

resultat inte går att generalisera. Däremot har författarnas olika erfarenheter varit till fördel 

för dem och påverkat studien positivt. Detta genom att författarna har kompletterat 

varandra, framförallt genom att se problematiken från två olika perspektiv. När en av 

författarna har applicerat sina tidigare erfarenheter på studien har den andra kunnat 

poängtera att fakta måste styrkas med referenser, trots att författaren genom sin 

förförståelse besitter stor kunskap i ämnet, vilket har gagnat studien. Författarna har även 

tagit hänsyn till vilka konsekvenser intervjupersonerna kan tänkas utsättas för genom 

deltagande i studien i enlighet med Helgesson (2006). Författarna har gjort bedömningen 

att studien inte har medfört konsekvenser för intervjupersonerna samt att syftet med 
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studien har besvarats genom att författarna har fått ta del av sjuksköterskornas upplevelser 

av närstående i akuta situationer på akutmottagningar. 

 

Slutsats 

Studien visar att sjuksköterskorna var positiva till närståendes närvaro i akuta situationer i 

akutmottagningens akutrum, framförallt när det fanns anhörigstödjare till närstående. Kunskap 

och erfarenhet bidrog till att de kände sig säkra i sina arbetsuppgifter och var därmed bekväma 

att utföra undersökningar och behandlingar inför närstående. Dock kunde närståendes 

reaktioner ha inverkan på sjuksköterskans arbetsinsats, bland annat genom känslomässig 

påverkan, och deras närvaro kunde vara mindre lämplig i vissa situationer, men i stort 

upplevdes närstående som en tillgång. Det framkom att det är av stor vikt med ett välfungerade 

teamarbete för ett bra omhändertagande av patienten. Tidsbristen relaterat till de vårdinsatser 

som utförs gentemot patienten var den största anledningen till att sjuksköterskorna inte hade 

möjlighet att bemöta och informera närstående i akuta situationer. Det framkom även att 

rutiner och riktlinjer utgjorde ett stöd vid beslut om behandlingar eller i frågor som närstående 

hade.  

 

Fortsatta studier 

Författarna till rådande studie upplever att fortsatta studier om sjuksköterskors upplevelser 

av närståendes närvaro i akuta situationer på akutmottagningar nationellt sett skulle vara av 

intresse. Detta då det saknas studier om sjuksköterskors upplevelser av närstående samt för 

att undersöka hur rutiner och riktlinjer kring omhändertagandet av närstående i akuta 

situationer ser ut på andra akutmottagningar. Vidare anser författarna att det även skulle 

vara av intresse att studera sjuksköterskors upplevelser av närstående på andra vårdenheter 

än akutmottagning. Det skulle även vara intressant att studera nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av närstående i akuta situationer på akutmottagningen. 

 

Klinisk relevans 

Författarna anser att studien kan komma att ha en klinisk betydelse inom sjukvården då det 

saknas kunskap och studier om sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 

samband med akuta situationer. Genom att uppmärksamma bemötandet av närstående 

inom sjukvården kan det komma att förbättra rutiner kring detta på akutmottagningar. 
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I 

 

BREV TILL VERKSAMHETSCHEF             BILAGA A 1(3) 

      

Stockholm 2014-03-03 

Till verksamhetschef      

NN 

Akutmottagningen, XX sjukhus 

 

Vi heter Jorge Duque och Elin Parmlin och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

närstående på akutmottagningen. Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet 

vid akutmottagningen, XX sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid akutmottagningen är vi tacksamma för besked 

om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

   

                                                                                                                                             .  

Students namnteckning                    Students namnteckning 

Jorge Duque                                   Elin Parmlin                               .                                

Students namnförtydligande                    Students namnförtydligande 

070X XX XX XX                                070X XX XX XX                       .                             

Students telefonnummer                    Students telefonnummer 

jorge.duque@sophiahemmethogskola.se                   elin.parmlin@sophiahemmethogskola.se 

Students E-postadress                    Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

Anna Swall                                  .                            

Handledares namnförtydligande 

08 XXX XX XX                           .                             

Handledares telefonnummer 

anna.swall@sophiahemmethogskola.se 

Handledares E-postadress 

 

mailto:jorge.duque@sophiahemmethogskola.se
mailto:anna.swall@sophiahemmethogskola.se


II 

 

               2(3) 

Sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i samband med akuta 

situationer på akutmottagningens akutrum 

 

Problemformulering 

Det finns delade meningar om huruvida närstående till en patient ska befinna sig i 

akutrummet under pågående vårdinsats. Detta eftersom det kan det vara svårt för 

närstående att uppfatta och förstå vad som händer under en akut situation. Närstående vill 

vara delaktiga i den vård som patienten får vilket, i en akut situation, kan skapa stor stress 

hos sjuksköterskan. Detta kan leda till att närstående uppfattar sjuksköterskan som mer 

eller mindre omtänksam och bildar utefter det en uppfattning om kvaliteten av den vård 

som patienten får. Närstående kan upplevas utgöra ett viktigt stöd för patienten. Även om 

närvaron av patienternas närstående är starkt förespråkat, finns få publicerade rapporter där 

sjuksköterskors erfarenheter finns beskrivna och som beskriver samspelet mellan 

sjuksköterskor och närstående till patienter i akutrummet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 

samband med akuta situationer i akutmottagningens akutrum. 

 

Metod 

Vi har för avsikt att göra en kvalitativ intervjustudie då kvalitativa intervjuer är ett sätt att 

förstå intervjupersonernas upplevelser genom att ta del av deras erfarenheter. 

 

Utifrån det syfte och metod som vi har valt känns det relevant för oss att intervjua 

sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård på deras arbetsplats. Detta för att få 

en inblick i deras arbetssituation samt viktiga erfarenheter inom ämnet då det inte finns så 

mycket skrivet om just sjuksköterskans upplevelser kring ämnet.  

 

Urvalskriterier för denna intervjustudie är att sjuksköterskorna som deltar i intervjuerna 

ska vara legitimerade, arbeta i akutmottagningens akutrum och ha varit yrkesverksamma 

inom akutsjukvård i minst två år. Vi har som avsikt att samla in data via intervjuer av 3 

sjuksköterskor på XX sjukhus akutmottagning. Vi kommer att spela in samtliga intervjuer 

och de uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. Vi har även tänkt intervjua sjuksköterskor på ett annat sjukhus för 

att studien ska vara trovärdig och för att vi inte har för avsikt att göra en studie enbart om 

XX sjukhus akutmottagning. 

 

Tidslängd 

Studien pågår under sju veckor, vecka 10-16, vilket innebär att vi har avsatt tid för 

intervjuer under vecka 12. 

 

 

 

 

 

 



III 

 

               3(3) 

Jag godkänner härmed att Jorge Duque och Elin Parmlin får utföra studien 

”Sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i samband med akuta situationer på 

akutmottagningens akutrum” på akutmottagningen under Mars 2014. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

BREV TILL INTERVJUPERSONER             BILAGA B 1(2) 

                         Stockholm, 2014-03-13 

Hej, 

 

Vi heter Jorge Duque och Elin Parmlin och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelser av mötet med 

närstående i samband med akuta situationer. Vi är därför intresserade av att få intervjua dig 

som är legitimerade sjuksköterska och som har varit yrkesverksam inom akutsjukvården i 

minst två år. 

  

Problemområde 

Det finns delade meningar om huruvida närstående till en patient ska befinna sig i 

akutrummet under pågående vårdinsats. Detta eftersom det kan det vara svårt för 

närstående att uppfatta och förstå vad som händer under en akut situation. Närstående vill 

vara delaktiga i den vård som patienten får vilket, i en akut situation, kan skapa stor stress 

hos sjuksköterskan. Detta kan leda till att närstående uppfattar sjuksköterskan som mer 

eller mindre omtänksam och bildar utefter det en uppfattning om kvaliteten av den vård 

som patienten får. Närstående kan upplevas utgöra ett viktigt stöd för patienten. Även om 

närvaron av patienternas närstående är starkt förespråkat, finns få publicerade rapporter där 

sjuksköterskors erfarenheter finns beskrivna och som beskriver samspelet mellan 

sjuksköterskor och närstående till patienter i akutrummet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 

samband med akuta situationer i akutmottagningens akutrum. 

 

Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie då kvalitativa forskningsintervjuer är ett sätt 

att förstå undersökningspersonernas perspektiv genom att ta del av deras erfarenheter. 

 

Etiska överväganden 

Vi kommer att spela in hela intervjun och därefter transkribera den. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer att behandlades konfidentiellt. Det innebär att 

insamlad data som kan identifieras med dig som medverkar i studien avidentifieras. Detta 

för att de uppgifter som framkommer inte ska kunna härleda till dig. Efter transkriberingen 

kommer inspelningen att förstöras. Du har rätt att när som helst avsluta din medverkan då 

det är frivilligt att delta i studien. 
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Med vänlig hälsning 

 
                                                                                                                                             .  

Students namnteckning                    Students namnteckning 

Jorge Duque                                   Elin Parmlin                               .                                

Students namnförtydligande                    Students namnförtydligande 

070X XX XX XX                                070X XX XX XX                       .                             

Students telefonnummer                    Students telefonnummer 

jorge.duque@sophiahemmethogskola.se                   elin.parmlin@sophiahemmethogskola.se 

Students E-postadress                    Students E-postadress 

 

Anna Swall                                  .                            

Handledare 

08 XXX XX XX                           .                             

Handledares telefonnummer 

anna.swall@sophiahemmethogskola.se 

Handledares E-postadress 

mailto:jorge.duque@sophiahemmethogskola.se
mailto:anna.swall@sophiahemmethogskola.se


VI 

 

INTERVJUGUIDE                      BILAGA C 

 

Allmänna frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård? 

 

Huvudfrågor 

1. Vad anser du är en akut situation? 

2. Hur upplever du att det är att arbeta under en akut situation? 

3. Kan du berätta hur det känns att arbeta under en akut situation då närstående är med? 

4. När upplever du att närstående är en tillgång under en akut vårdinsats? 

5. När upplever du att närståendes närvaro i akuta situationer inte är lämplig? 

6. Kan du berätta om en akut situation som varit påfrestande för dig då närstående varit 

med? 

7. Kan du berätta om en händelse där du kände att närstående påverkade 

omhändertagandet av patienten? 

8. Känner du att du har ett bra bemötande gentemot närstående under en akut 

vårdinsats? 

 

Eventuella följdfrågor 

Varför..? 

Hur tänker du..? 

Kan du berätta mer..? 

Vill du utveckla..? 

Vad innebär..? 

 

Slutligen 

 

Känner du att du vill du tillägga något? 


