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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Bemanning, kompetens och patientinflöden är exempel på olika faktorer som omnämns i 

diskussioner kring patientsäkerheten på akutmottagningar. I denna studie behandlas dessa 

bland flera av frågor utifrån sjuksköterskornas egna upplevelser på en akutmottagning i 

Storstockholm. Vad är det som dessa sjuksköterskor upplever vara patientsäkerhetsrisker? 

Finns de? Och i så fall vilka är de? 

 

Syfte  
Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av patientsäkerhet på en 

akutmottagning. 

 

Metod  
Genom en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide har författarna 

intervjuat sex sjuksköterskor. Samtliga intervjuer har tagit plats på aktuell akutmottagning. 

 

Resultat 
Fem av de sex informanterna var överens om att det föreligger en personalbrist på 

akutmottagningen medan samtliga menade att väntetiderna för patienterna inte är 

patientsäker. Alla informanterna är också överens om att akutmottagningen är 

underdimensionerad i förhållande till det dagliga antalet patientbesök. 

 

Slutsats 
Enligt 28§ i HSL (SFS, 1982:763) skall vården vara organiserad på ett sådant sätt att den 

tillgodoser hög patientsäkerhet. Resultatet tyder på att en sådan struktur och organisering 

inte föreligger på vald akutmottagning eftersom inflödet, väntetiderna, lokalerna, de 

bristande omvårdnadsåtgärderna och kvalitetsarbetet inte är patientsäkert. 

 

Nyckelord: Patientsäkerhet, bemanning, inflöde, lokaler, kvalitetsarbete, stress. 

 

  



     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 

Patientsäkerhet 1 

Inflöde 2 

Informationsutbyte 2 

Bemanning 3 

Stress  4 

Kvalitetsarbete 5 

Problemformulering 6 

SYFTE 6 

METOD 6 

Val av Metod 6 

Urval 7 

Genomförande 7 

Dataanalys 7 

Giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet 9 

Forskningsetiska överväganden 9 

RESULTAT 9 

Inflöde 10 

Akutmottagning 10 

Personal 12 

DISKUSSION 14 

Resultatdiskussion 14 

Metoddiskussion 17 

Slutsats 18 

Fortsatta studier 18 

Klinisk relevans 18 

REFERENSER 19 

 

 

BILAGA A 

 

BILAGA B 

  

BILAGA C



 

 

1 

INLEDNING 

Den mediala uppmärksamheten kring överbeläggningar och resursbegränsningar på de 

svenska sjukhusen gästar nyhetstablåer med regelbunden frekvens. På socialstyrelsens 

hemsida (www.socialstyrelsen.se) framkommer det att vårdskador i Sverige uppges vara 

omkring 100 000 varje år. I en artikel skriven av Johan Westin (Vårdfokus, 2012) noterade 

socialstyrelsen att Skånes universitetssjukhus stod för varaktiga överbeläggningar. Westin 

skriver att bristen på vårdplatser förmodas ligga bakom de fem inträffade dödsfallen 2011. 

I samma artikel menar Westin att patienter har fått vänta allt för länge på att bli undersökt 

av läkare och dessutom är vissa inskrivna på fel avdelning, där rådande brist på 

specialistvård föreligger. Är det så att överbeläggningar och personalbrist är en del av 

sjukhusens vardag och hur påverkar detta i så fall patientsäkerheten? 

 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen vilken reglerar föreskrifter, riktlinjer och vägledning angående 

patientsäkerhet (www.socialstyrelsen.se), skriver att patientsäkerhet i första hand handlar 

om skydd mot vårdskada. Enligt patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) definieras 

vårdskada som kroppslig, psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i 

kontakten med hälso-och sjukvården. Med allvarlig vårdskada syftar 5§ (PSL, 2010:659) 

på vårdskada som är bestående och inte ringa, eller att skadan har lett till att patienten fått 

ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. I hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) står det att sjukvården ska bedrivas så att den är av god kvalité, håller god 

hygienisk standard samt tillgodoser patienters behov av trygghet i vården och i 

behandlingen. Fortsatt nämns även i 28§ att hälso-och sjukvården skall vara organiserad på 

ett sådant sätt att den tillgodoser hög patientsäkerhet (SFS, 1982:763). 

Patientsäkerheten styrs av PSL vilken omfattar olika bestämmelser som reglerar och 

främjar ett patientsäkert arbete. I PSL (PSL, 2010:659) definieras vårdgivare främst som 

statlig myndighet, landsting eller kommun. Vårdgivarna skall planera, leda och kontrollera 

verksamheten utefter kravet på god vård i enlighet med HSL (SFS, 1982:763). De 

kvalifikationer som krävs för att personal ska kunna gå under beteckningen hälso-och 

sjukvårdspersonal framkommer i PSL (SFS, 2010:659), däribland kravet på en 

legitimation. 

 

Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar 

internationella riktlinjer för professionens etik oberoende av nationella lagar. I denna 

sammanfattning omnämns bland annat sjuksköterskans utveckling och övervakning över 

patienters och personals miljö och hälsa, sjuksköterskans förutsättningar för skapande av 

en arbetsmiljö som främjar god vård och för sjuksköterskan utveckla metoder som skyddar 

patienter mot vårdpersonalens felaktiga agerande. Dessa koder har utvecklats i syfte att 

agera som riktlinjer eller ramar för handlande, även om de många gånger tangerar juridiska 

resolutioner. Förutsättningarna för att dessa ska kunna tillämpas är kodens anseende på 

både individuell och ledarskapsnivå (International Counsil of Nurses, 2012). 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Inflöde 

Enligt Bernstein et al. (2008) finns det evidens som visar på sambandet mellan högt inflöde 

av patienter och avvikande händelser där patienten utsätts för risk för vårdskada. Bernstein 

et al. (2008) ger exempel i sin litteraturstudie på studier som indikerar att ett för stort 

patientintag på akutmottagning kan vara associerat med högre dödlighet bland patienter, 

dels både vid det initiala besöket och upp till 30 dagar efter. Enligt studiens författare skall 

dessa indikationer tas emot med viss skepticism då det kan svårt att avgöra hur olika 

sjukdomstillstånd påverkar inflödet av patienter. Dessutom har bemanningen på 

akutmottagningen och dess påverkan på inflödet inte bejakats. I Carter, Pouch, Larson & 

Faan (2013) litteraturstudie fann författarna att ett för högt inflöde av patienter kan leda till 

högre dödlighet hos patienter skickade till slutenvård från akutmottagningen. Dödligheten 

ökade även hos patienter som skickades hem från akutmottagningen. Bernstein et al. 

(2008) nämner att ett för stort inflöde av patienter kan leda till vårdskador, men fastslår 

samtidigt att den största bevisbördan angående vårdskador relaterat till högt inflöde baseras 

på subjektiva upplevelser och kräver mer efterforskning. I Pines et al. (2011) studie 

jämförs bland annat Sverige med 14 olika länder om hur högt inflödet på patienter vid 

akutmottagning är och hur långa väntetider de olika länderna jämförelsevis har. Här nämns 

Sverige med de andra skandinaviska länderna som exempel på länder där för högt inflöde 

av patienter på akutmottagningen inte anses vara ett betydande problem. Detta skall enligt 

Pines et al. (2011) bero på att det redan finns ett välfungerande och robust system med 

andra vårdnivåer som alternativ till akutmottagningen dit patienterna kan söka sig. Värt att 

notera enligt Pines et al. (2011) är att antalet sjukhusbaserade akutmottagningar reducerats 

med en tredjedel de senaste 20 åren. Fortsatt resonerar Pines et al. (2011) att fokus för 

hälso-och sjukvården i Sverige går ut på att låta patienten ta ansvar för sin egen vård. 

Patienter uppmuntras att själva söka information över internet eller telefon innan de söker 

vård hos en vårdinrättning. På så sätt skall den blivande patienten själv söka rätt vårdnivå 

för sitt ärende.  

 

Fortsatt resonerar flera författare såsom Bernstein et al. (2008), Trezciak och Rivers (2003) 

samt Derlet, Richards och kravitz (2001) att väntetider på akutmottagning kan påverkas av 

ett för stort inflöde. Dock bör tas i beaktande menar Bernstein et al. (2008) att väntetiderna 

också påverkas av för lite personal i jämförelse med hur många patienter som har sökt vård 

på akutmottagningen. Kritisk sjuka patienter påverkas dessutom mindre än andra patienter 

av väntetiderna då de prioriteras före andra mindre akuta grupper. Trezciak och Rivers 

(2003) diskuterar även att en åldrande population med en ökad prevalens av komplexa 

medicinska problem har ökat allvarlighetsgraden på sjukdomar hos patienter på 

akutmottagningen. Detta ökar i sin tur patientantalet som väntar på undersökning eftersom 

de patienterna upptar mer resurser än mindre sjuka.  

 

Informationsutbyte 

I Sutcliffe, Lewton och Rosenthal’s (2004) studie uppfattade informanterna att 

kommunikationssvårigheter spelade en roll bland de medicinska missöden de upplevde. 

Sutcliffe et al. (2004) fortsätter diskussionen att deras fynd är överens med tidigare 

forskning vilka visar på ett samband mellan dålig kommunikation och vårdskada. 

Kommunikationsbrister föreligger på organisationsnivå på platser där det förekommer 

vertikala hierarkiska skillnader mellan professioner och individer. Kommunikation kan 

troligtvis bli förvanskad eller tillbakahållen i situationer där det finns hierarkisk skillnad 

mellan de två kommunikatörerna (Sutcliffe, Lewton & Rosenthal, 2004). 

Komplexiteten i den medicinska vården i samband med den mänskliga faktorn skapar en 

situation där det oundvikligen kommer att uppstå misstag som leder till vårdskador 
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(Leonard, Graham & Bomacum, 2004). Att utföra uppgifter på en akutmottagning kräver 

ett samarbetsvilligt team, med adekvat handhavande av verktyg och utrustning för att 

stödja informationsflödet. Empirisk evidens visar att fragmentering och haveri av 

informationsflödet kan skapa negativa händelser (Gilardi, Guglielmetti & Pravettoni, 

2013). Standardiserade kommunikationsverktyg och ett effektivt team kan hjälpa till att 

skapa en miljö där kommunikationsbrister i större grad kan undvikas och där personal 

vågar kritisera och lyfta upp problematik rörande patientsäkerheten (Leonard et al., 2004). 

 

Bemanning 

Sjuksköterskor rapporterar ständigt att personalbemanningen är otillräcklig för att 

tillhandahålla säker och effektiv vård (Sawatzky & Enns, 2012). Sawatsky och Enns 

(2012) förklarar också att bristen på sjuksköterskor är en av de mer kritiska problem som 

drabbar akutmottagningar. Vad som definierar en korrekt och adekvat avvägd 

personalstyrka är svårt att redogöra, menar Diamond och Steckel (2010). De skriver att 

variabler såsom patienttyper, miljöer och kompetens hos personalen har betydelse. Det 

förekommer även situationer då sjuksköterskor och verksamhetscheferna inte alltid delar 

samma uppfattning när det gäller personalstyrkans omfattning och behov. För att kunna 

upprätthålla en patientsäker verksamhet uppmuntras därför en kultur där sjuksköterskan 

ifrågasätter och uppmärksammar personalbrister. När detta vidmakthålls är en del av 

patientsäkerheten tryggad, förklarar Diamond och Steckel (2010). 

 

Tidigare forskning visar på att relationen mellan hur många patienter det finns på antal 

sjuksköterskor har betydelse för stärkandet av patientsäkert arbete. Men Smeds Alenius, 

Lindqvist, Runesdotter och Tishelman (2013) anser även att fokus bör läggas på 

sjuksköterskornas egna upplevelser av deras arbetsmiljö med tanke på den nära 

patientkontakt sjuksköterskan får genom sin profession. Enligt Smeds Alenius et al. (2013) 

anser sjuksköterskor att den generella patientsäkerheten kan relateras till deras egen 

uppfattning om att ha tillräckligt med personal och resurser för att kunna ge en god kvalitet 

på omvårdnaden. Smeds Alenius et al. (20013) lägger tyngd på den betydelse en upplevd 

trygg och säker arbetsmiljö kan ha för den faktiska patientsäkerheten. Uppfattningen av att 

ha tillräckligt med resurser och personal behöver inte alla gånger överensstämma med de 

faktiska siffrorna på hur mycket personal som går på ett visst antal patienter. Med det sagt 

är sjuksköterskans subjektiva uppfattning fortfarande betydelsefull när det kommer till 

bedömning av just patientsäkerheten. 

 

Forskaren Linda Aiken har i många år arbetat inom ovanstående ämne. Aiken, Clarke, 

Sloane, Sochalski och Silber (2003) nämner bland annat att sjuksköterskor som ansvarar 

för ett för stort antal patienter riskerar att utsätta sig för en högre emotionell utmattning, 

utbrändhet och ett större missnöje. Aiken et al. (2003) menar också att det är 

sjuksköterskan som har den tätaste övervakningen över patienterna och har därför 

kapaciteten att tidigt upptäcka förändringar i patienternas tillstånd. Således korrelerar 

sjuksköterskebemanningen med mortaliteten på sjukhus. Effektiviteten av sjuksköterskans 

förmåga att övervaka patienterna grundar sig följaktligen på antalet sjuksköterskor på 

reguljär basis. 

 

I Ball, Murrells, Rafferty, Morrow och Griffiths (2013) studie analyseras 

arbetsförhållanden på engelska medicinska och kirurgiska avdelningar. De kunde se att den 

omvårdnad som vanligen lämnades ogjord var patientövervakning. Patientövervakning har 

framträtt som en nyckelkomponent i förklaringen mellan låg sjuksköterskebemanning och 

ökad dödlighet. Detta stämmer väl överens med Aiken’s et al. (2003) ovan nämnda studie. 
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Anledning till utebliven omvårdnad förklarar Ballet et al. (2013) som tidsbrist. Studien 

visar även att ju fler patienter sjuksköterskan har ansvar för, desto mer omvårdnad uteblir. 

Slutligen drar Ball et al. (2013) slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan låg 

sjuksköterskebemanningen och prevalensensen av utebliven omvårdnad.  

 

I en annan artikel skriver Aiken et al. (2014) att sjukhus i Europa idag utsätts för 

ekonomiska åtstramningar. I samband med detta reformeras resurserna till kortare 

vårdtider och färre vårdplatser. Utfallet blir en ökad vårdintensitet för inneliggande 

patienter. I artikeln menar författarna att den möjliga kombinationen av intensiv 

omvårdnad och färre utbildad personal kan leda till att vårdkvalitén äventyras. I studien 

framkommer att kirurgisk dödlighet är högre än förväntad bland inneliggande patienter och 

att dödsiffran skiljer sig betydande mellan olika sjukhus. Aiken et al. (2014) menar 

återigen att det som ligger till grund för denna diskrepans är sjuksköterskebemanningen. I 

den senaste studien som Aiken och hennes kollegor presenterar bevisas två korrelationer. 

Sannolikheten för dödsfall på inneliggande patienter ökar om sjuksköterskornas 

arbetstyngd ökar. Dessutom kan en ökning av sjuksköterskor med kandidatexamen 

associeras med ett minskat dödsfall för inneliggande patienter. Vidare hävdar Aiken et al. 

(2014) att besparingar snabbt kan konkretiseras i form av sjuksköterskenedskärningar. 

Resultatet blir då färre sjuksköterskor med tyngre arbetsbörda. I Francis rapport (2013) 

presenteras de konsekvenser som detta medför. Han diskuterar bland annat hur 

sjuksköterskor kritiseras för att ha misslyckats förebygga dålig vård i samband med 

personalnedskärningar. Även i Keoghs rapport (2013) som inkluderar 14 olika brittiska 

sjukhus, framkom det att inadekvat sjuksköterskebemanning har en väsentlig roll i höga 

dödssiffertal. 

 

Blegen, Vaughn och Goode (2001) skriver i likhet med Aiken et al. (2014) om hur 

patientsäkerheten sätts på spel genom brist på erfarna sjuksköterskor. De menar att 

sjuksköterskor med mer erfarenhet erbjuder en högre vårdkvalité. Färre medicinska 

misstag görs i enheter med fler erfarna sjuksköterskor än i de enheterna med färre erfarna 

sjuksköterskor. Samtidigt skriver Ebright, Urden,Patterson och Chalko (2004) att 

komplexa miljöer med ständig förändring aldrig tillåter fullständig eliminering av alla fel. 

Vidare nämner Ebright et al. (2004) att oerfarna sjuksköterskor målmedvetet söker stöd 

hos de erfarna sjuksköterskorna. De menar att dessa sjuksköterskor är viktiga komponenter 

vad gäller oerfarna sjuksköterskors utveckling och bibehållandet av säker och kvalitativ 

vård. 

 

Stress 

Vid en definition av stress framhävs relationen och interaktionen mellan personen och 

miljön. Psykologisk stress är objektivt sett svårt att förutspå om inte individens personliga 

och unika egenskaper inkluderas. Psykologisk stress är således en relation mellan personen 

och miljön, där miljön uppfattas som påfrestande eller att det överstiger hens resurser och 

äventyrar dennes välmående (Lazarus & Folkman, 1984). Stress och dess samband till 

patientsäkerhet är inte alltid väl utvecklat i tidigare forskning. Dock rapporterar 

sjuksköterskor att arbetsrelaterad stress är en riskfaktor för patientsäkerheten.  Dessutom är 

akutmottagningen med sina specifika förutsättningar en utmanande plats att tillhandahålla 

en kontinuerligt hög patientsäkerhet (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). 

 

De vanligast identifierade källorna för stress i omvårdnadsarbetet är arbetsbörda, 

ledarskap/ledning, konflikter inom professionen och hantering av de emotionella kraven. 

Alla ovan nämnda källor för stress omfattas av sjuksköterskans grundläggande arbete. 
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Skiftarbete och avsaknad av belöning är något som McVicar (2003) också nämner i 

samband med källor för stress. De två absolut vanligaste stressorerna (faktorer som skapar 

stress) på akutmottagning är orimlig arbetsbörda och personalbrist. Dessa två kan anses 

vara två sidor av samma problem, alltså en obalans mellan arbetsbörda och resurser 

(Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych, 2011). 

 

På 70-talet lanserade Karasek (Karasek & Theorell, 1992) en modell för att analysera 

arbetsrelaterade stressfaktorer. Modellen benämns krav- kontrollmodellen. Syftet med 

denna var att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Krav i 

detta sammanhang definieras som stressorer i arbetssituationen, exempelvis tidspress eller 

stor arbetsbörda medan kontroll istället åsyftar på den grad av självbestämmande, stimuli 

eller utveckling exempelvis en sjuksköterska kan uppleva. Karasek menar att upplevda 

krav i förhållande till upplevd kontroll i arbetssituationen är avgörande för om arbetet leder 

till negativ eller positiv stress. Upplever sjuksköterskan en hög nivå av yttre krav i 

kombination med en låg nivå av personlig kontroll, skapas en negativ sinnesstämning som 

på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. Om sjuksköterskan istället upplever 

höga krav kombinerat med hög kontroll, menar Karasek att en positivt kompetens-och 

lärandeutveckling uppstår. Semmer  Grebner (2006) har gjort en 

observationsstudiestudie där sjuksköterskor självskattat deras eget arbete. I studien 

framkom att det är mer vanligt förekommande att patientsäkerheten äventyras när 

sjuksköterskor arbetar under höga krav och har låg kontroll. 

Aaron Antonovsky (1991) formulerade en teori som frambringar grad av känsla av 

sammanhang [KASAM]. Graden av KASAM styrs av hur väl människans förståelse är för 

sin livssituation. I denna teori ingår tre dimensioner som alla bidrar till KASAM. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ju mer människan är insatt i dimensionerna 

desto högre KASAM. Nordangs, Hall-Lord och Farup (2010) skriver att låg KASAM 

bland sjuksköterskor kan leda till utbrändhet och vidare menar de Oliviera, Chang, 

Fitzgerald, Almeida, Castro-Alves, Ahmad och McCarthy (2010) att utbrändhet kan vara 

en fara för patientsäkerheten. 

Kvalitetsarbete 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal anmäla 

händelser eller eventuella risker som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada. Vårdgivaren har dessutom en skyldighet att anmäla en händelse i sin 

verksamhet som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg), och dels skyldigheten att själv utreda den ovan 

nämnda händelsen (PSL, 2010:659). 

Antalet anmälningar av allvarliga vårdskador fortsätter att öka, men det är fortfarande bara 

en mindre del av vårdskadorna som anmäls. Socialstyrelsen menar att ökningen av 

anmälda fall beror på att vårdgivarna blivit mer benägna att anmäla, i kombination med att 

patientsäkerhetsfrågorna har rönt större uppmärksamhet (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) är de flesta misstag som görs av hälso-och sjukvårdspersonal 

vilka leder till vårdskada, oavsiktliga. Dessa oavsiktliga misstag skulle inte kunna 

förhindras även om straffet för ett sådant misstag var kännbart. Ett hot om straff leder 

snarare till en ovilja hos personalen att rapportera avvikelser och allvarliga händelser, 

vilket i sin tur leder till att patientsäkerheten motverkas. Socialstyrelsen (2006) hävdar att 

säkerheten för patienten gynnas av en aktiv, öppen och ärlig rapportering som i sin tur kan 

användas på ett systematiskt och förebyggande sätt för att förhindra vårdskador. 
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Socialstyrelsen (2006) anser således att inskränkningar i straffen för vållande till annans 

död och vållande till kroppskada eller sjukdom bör göras i samband med att hälso-och 

sjukvårdspersonal utövar sin profession. Ett straffrättsligt ansvar bör endast föreligga om 

det har förekommit en medveten oaktsamhet i själva handlingen som ledde fram till 

vårdsskadan. Smeds Alenius et al (2013) diskuterar även vikten av att identifiera 

arbetsplatsfaktorer som korrelerar till patientsäkerhet. Detta eftersom det leder till ett 

systematiskt förhållningssätt istället för att fokusera på individuella misstag. I en studie 

skriven av Camargo et al. (2012) använde sig författarna av 50 enkätfrågor med olika 

underkategorier vilka skulle ringa in begreppet säkerhetsklimat. Underkategorierna var 

bland annat fysisk miljö, bemanning. Samarbete, omvårdnad, kultur, triage, övervakning 

och informationskoordination och konsultation. Säkerhetsklimatet såsom det definierades 

utifrån Camargo’s et al. (2012) studie var inte associerat med en signifikant minskning av 

vårdskador vilka kunde ha förhindrats. Det var heller ingen association mellan 

säkerhetsklimatet på akutmottagningen och vårdskador som inte hade kunnat förebyggas. 

Däremot var det associerat med en högre sannolikhet av att kunna upptäcka och hejda 

tillbud innan de blev vårdskador. 

 

Keoghs (2013) skriver i sin rapport att ett vanligt fynd på sjukhusen var den ineffektiva 

återkopplingsslingan gällande kvalitetsarbete. Personal som rapporterat ett problem visste 

således inte om någon åtgärd vidtagits. I vissa fall kunde inte personalen förmå att 

rapportera brister till sjukhusledningen utan de kontaktade istället granskningsgrupper, som 

privatpersoner. 

 

Problemformulering 

En legitimerad sjuksköterska ska enligt socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) motverka 

komplikationer och smittspridning inom vården, följa gällande riktlinjer och rutiner samt 

medverka i ett säkerhetsarbete och kontinuerlig förbättring av den vård som ges. Som 

tidigare nämnts anser Smeds Alenius, Lindqvist, Runesdotter och Tishelman (2013) att 

sjuksköterskornas egna upplevelser av deras arbetsmiljö bör hamna mer i fokus framförallt 

med tanke på den nära patientkontakt sjuksköterskan får genom sin profession. Med stöd 

av detta och den mediala kritiken kring vårdens patientsäkerhet har vi valt att intervjua 

sjuksköterskor med avsikt att ta reda på hur de upplever patientsäkerheten. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av patientsäkerhet på en 

akutmottagning. 

 

METOD 

Val av Metod 

Författarna har valt ett induktivt tillvägagångsätt för att skapa en kvalitativ intervjustudie 

med legitimerade sjuksköterskor. Ett induktivt tillvägagångssätt syftar på en 

förutsättningslös genomgång av texten utan att utgå från vissa redan bestämda antaganden. 

På så sätt utgår läsaren ifrån texten istället för en redan bestämd teori (Henricson & 

Billhult, 2012). En kvalitativ utformning utgår från en holistisk tradition där personers 

levda erfarenheter studeras. Författarna förväntar sig således inte hitta en absolut sanning 

utan endast erfarenheter om det valda ämnet (Henricson & Billhult, 2012).  

http://www.socialstyrelsen.se/


 

 

7 

Författarna använde sig av en semistrukturerad intervjuform vilket innebär att öppna frågor 

ställs vilket leder till mer flexibilitet i intervjun eftersom alltför detaljerade frågor kan leda 

till att interaktionen mellan intervjuare och informatör blir sämre. Intervjuaren har även 

möjlighet att anpassa följden på frågorna efter hur intervjun utvecklas. Frågorna behöver 

inte följa en viss ordning (Henricson & Billhult, 2012).  En intervjuguide har använts som 

stöd där syftet var att ställa öppna frågor (se bilaga A). Informanterna har så långt det är 

möjligt styrt samtalet själv. På detta vis har författarna strävat efter att få en naturlig rytm i 

samtalet, och minimerat intervjuarnas påverkan på resultatet (Kvale, 1997). 

  

Urval 

Urvalsgruppen bestod av legitimerade sjuksköterskor vilka alla jobbade på en och samma 

akutmottagning i Stockholm. Arbetslivserfarenheten sträckte sig till minst ett år tillbaka 

och vi tog ingen hänsyn till informanternas kön. Varför vi valde minst ett års erfarenhet 

ligger dels i den insamlade generella yrkeserfarenheten men också i deras utvecklade 

kunskap och inblick i aktuell verksamhet. Akutmottagningens chefssjuksköterska valde ut 

sex sjuksköterskor enligt våra inklutions och exklutionskriterier. Samtliga informanter var 

kvinnor. 

 

Genomförande 

Då det krävdes ett tillstånd att få genomföra studien på berörd enhet skickades 

inledningsvis ett missiv ut till aktuella verksamhetschefer, via mail. I brevet presenterades 

bland annat en kort sammanfattning av arbetets syfte, innehåll, urvalskriterier samt 

författarnas kontaktuppgifter (Se bilaga B). Chefssjuksköterskan på föreliggande sjukhus 

kontaktade därefter författarna via telefon och erbjöd sig ställa upp med informanter.  

Totalt genomfördes sex intervjuer. Båda författarna närvarade på samtliga intervjuer och 

intervjurollen alternerades mellan författarna vid varje ny intervju. Den författare som inte 

intervjuade intog en åhörarroll där eventuella kompletterande frågor eller klargöranden 

gjordes (Malterud, 2009). Intervjuerna spelades in med en diktafon och tog plats i fyra 

olika avskilda utrymmen på akutmottagningen. Intervjuerna kom att ske enskilt, enligt 

Kvales (1997) anvisningar. Detta hindrade intervjudeltagarna att påverkas av varandra, 

vilket stärker trovärdigheten för studien. 

 

Innan varje intervju delgavs informanterna ett enskilt brev (se bilaga C) med information 

om forskningsetiska överväganden. Där framkom att intervjuerna spelades in med 

diktafon, beräknades ta cirka 30 minuter och att ljudupptagning skulle raderas när arbetet 

var klart. Information som delgavs under intervjun behandlades konfidentiellt och 

avidentifierades för att skydda informanten. Denne informerades även om möjligheten till 

att närsomhelst avbryta intervjun (Kvale & Brinkman, 2009).

 

Dataanalys 

Författarna har valt en kvalitativ innehållsanalys med tanke på att syftet med arbetet är 

sjuksköterskornas erfarenheter. Ansatsen är induktiv vilket innebär en förutsättningslös 

analys av intervjuerna. En sådan ansats gör det möjligt att organisera och systematisera 

innehållet i texten till en kvantitativ redogörelse av det manifesterande innehållet i 

kommunikationen mellan intervjuaren och informanten (kvale & Brinkman, 2009). 

Manifest innehåll syftar på att räkna upp eller ange vad som står i texten (Danielson, 
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2012). Genom denna analysmetod skapas möjligheten till att kvantifiera en stor mängd text 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2004). 

 

Det inspelade materialet transkriberades av författarna själva och har skrivits ner exakt från 

tal till text. Hänsyn har tagits till avbrott och olika känslouttryck vilka förekommer i den 

transkriberande texten. Skratt har exempelvis markerats med (skratt) och pauser med 

(paus). Författarna har under denna process tagit stöd utav Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) analysmetod. Intervjutexterna har sedan lästs igenom ett flertal gånger 

av författarna för att lättare få en övergriplig bild över helheten. Meningar och fraser som 

är informativa och relevanta för syftet har under läsningen valts ut, lyfts fram och 

diskuterats. Vid konsensus om meningens relevans för studien har denna fått titeln 

meningsbärande enhet. En meningsbärande enhet är alltså en meningsbärande del av texten 

som har en innebörds betydelse med avseende på syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). För att ytterligare skapa ett organisatoriskt och strukturerat arbetssätt valde vi att 

skriva ut de transkriberade intervjuerna på papper, klippa ut de meningsbärande enheterna 

för att sedan kategorisera dessa. Kategoriseringen följdes av omprövningar och 

förflyttningar av meningsenheterna tills vi funnit det centrala budskapet i dessa för rätt 

kategori. På detta vis blir koder och kategoriseringar mer stringenta. Vidare har enheterna 

sedan kondenserats eller abstraheras för att korta ner texten i syfte att göra den mer 

lättillgänglig, men utan förlust på innehåll. En kod innebär att en meningsenhet har fått en 

etikett som beskriver dess innebörd (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tidigare 

funna fraser och nyckelord i analysen har här fått agera kategorier. Det är dessa kategorier 

som kallas det manifesta innehållet. Kategorierna vilka byggs upp av flera koder som har 

ett liknande innehåll har utvecklats under arbetets gång och bidrar med reducering och 

strukturering av intervjutexterna tills det som återstår är några få tabeller eller figurer. 

Fördelen med kategoriseringen är att det kan ge en överblick över stor mängd skrivet 

material. Detta underlättar jämförelser med andra studier och prövning av hypoteser (kvale 

& Brinkman, 2009). Temat för resultatdelen är inflöde. Inflödet har använts för att binda 

ihop de olika kategorierna och visa en röd tråd som kan skönjas utöver de enskilda 

kategorierna. (Henricson & Billhult, 2012). 
 

Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

 

Vi är för trångbodda. Så 

länge det är så här trångt 

här… dessa patienter som 

strömmar in… det är för 

trångt… alltså vi tar emot 

dubbelt så många som är 

dimensionerade för de här 

lokalerna. 

 

 

Vi är för trångbodda. Vi tar 

emot dubbelt så många som 

är dimensionerade för dessa 

lokaler. 

 

För mycket patienter 

 

Ehh så allt återkommer till 

för lite personal. 

 

 

Allt återkommer till för lite 

personal 

 

Inte tillräckligt med 

personal. 

 

Och jag menar folk har dött 

på akuten på grund av 

 

Folk har dött på akuten på 

grund av oerfarenhet. 

 

Oerfaren personal. 
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oerfarenhet. 

 

 

Giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet 

De citat som presenteras i resultatet ger läsaren möjligheten att bedöma giltigheten på 

föreliggande studie. För att stärka giltigheten men också överförbarheten har författarna 

strävat efter att noggrant beskriva urvalet och analysarbetets process vilket ger läsaren en 

tydlig inblick i studiens tillvägagångssätt. Detta stärker även tillförlitligheten i arbetet. 

Intervjuerna har genomförts och lästs av båda författarna vilket gett utrymme för olika 

typer av uppföljningsfrågor och därmed större variationer i erfarenheter av 

patientsäkerheten. På detta vis stärks tillförlitligheten ytterligare (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studiens resultat kommer inte att fabriceras, plagieras eller förfalskas, i enlighet med 

Helgesson (2006). Ett informerat samtycke hos informanterna har givetvis förelegat. likväl 

som att intervjumaterialet som insamlats har behandlades konfidentiellt (Helgesson, 2006). 

Information som har kunnat identifiera informanterna har avidentifieras i det färdiga 

resultatet (Malterud, 2009). Kvale (1997) poängterar vikten av att informanter bör omges 

av en trygg och avslappnad miljö. Av plats och tidsbrist var det inte möjligt för författarna 

att påverka val av intervjumiljö. Dock ställdes kravet på enskilt rum med respekt för 

informanten och dennes anonymitet. 

 

RESULTAT 

Texten kommer att inledas med en kort förklaring om resultatets tema. Sedan följer olika 

kategorier med tillhörande underkategorier där underkategorierna förklaras mer ingående 

med åtföljande citat tagna ur transkriberingen. Både resultatet och tolkningar kommer att 

presenteras tillsammans under de olika kategorierna som vi arbetat fram med stöd av 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Nedan presenteras (se tabell 2) hur 

underkategorierna delats in till de två olika kategorierna och slutligen till ett tema. 

 

Tabell 2. 

Underkategori Kategori Tema 

 

Tillströmning av patienter 

 

Att ha koll 

 

Väntetider 

 

Lokaler  

 

Vårdcentraler 

 

Akutmottagning 

 

Inflöde 

 

Personalbrist 

 

 

Personal 
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Personalomsättning 

 

Kompetens 

 

Teamarbete 

 

Kvalitetsarbete 

 

Inflöde 

Inflödet syftar i texten på antalet patienter som söker till akutmottagningen för vård. Även 

om inflödet kan variera sker en kontinuerlig överbelastning av patienter på 

akutmottagningen i förhållande till dess kapacitet. Inflödet är vårt tema för studien och 

presenteras utifrån kategorierna akutmottagningen och personal. 

 

Akutmottagning  

För att en akutmottagning ska fungera krävs olika premisser. Utöver materiella resurser 

krävs bland annat tid och möjlighet till att omhänderta patienter, enligt informanterna. 

Akutmottagning har underkategorierna Tillströmning av patienter, Att ha koll, Väntetider, 

Lokaler och Vårdcentraler. 

 

Tillströmning av patienter 

Samtliga informanter upplever att tillströmningen av patienter inte står i proportion till 

akutmottagningens kapacitet gällande lokaler och bemanning. Informanter hävdar att med 

en kraftigt ökat tillströmning eller inflöde blir patientsäkerheten lidande eftersom det blir 

för många patienter per sjuksköterska och sjuksköterskan förlorar möjligheten till att kunna 

övervaka patienten och ge adekvat omvårdnad. 

 

”/…/ vårat inflöde börjar närma sig 400 på ett dygn, då finns det ingen som har koll 

längre”. - Informant 4 

 

”Den här akutmottagningen är byggd på 150 besökare per dag och vi har snittat nästan 

400”. - Informant 5 

 

Två av informanterna upplever även att det förekommer en konstant ökning av patienter de 

senaste fem åren. Vidare resonerar dessa informanter att en normalisering har skett när det 

kommer till hur många patienter akutmottagningen tar emot per dag. Ett högt antal 

patienter för 8 år sedan kan idag vara ett lågt antal patienter.  

 

Att ha koll 

Patientsäkerheten som begrepp innebär enligt fem av informanter att sjuksköterskan 

upplever sig ha koll på sin patient. Enligt dessa innefattar koll ett möte mellan patient och 

sjuksköterska där patienten känner sig bekräftad, trygg och att nödvändig information har 

utbytts. En informant svarade att patientsäkerhet innebar att patienten får rätt bedömning 

och blir omhändertagen i tid. 

 

”/… / att man har koll på patienten, att man ser sin patient, har hälsat / …/ att man har ett 

ansikte på det här papperet, man vet vem det är man skickar iväg på röntgen eller 

avdelning”. - Informant 1 
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”Men efter ett tag så släpper man ju den där kollen, för att det går inte. /…/ Jag kan inte 

ha koll på alla. /…/ du kan ju omöjligt(betonar), ha koll”. - Informant 2 

 

Vid högt inflöde nämnde majoriteten av informanterna att kollen inte kan upprätthållas på 

grund av tidsbrist. 

 

Väntetider 

Långa väntetider med opåtittade patienter hör till vardagen, enligt alla informanterna. De 

berättar att patienter skriver in sig i kassan på akutmottagningen för att sedan vänta i en 

första kö, som kan ta fler timmar, på att få träffa en läkare eller sjuksköterska. Under denna 

väntetid riskeras patienterna att bli sämre. 

 

”Väntetiderna är ju enorma på den här akutmottagningen. Enorma. Jag jobbade i lördags 

och då var väntetiden 12 timmar för att träffa en läkare”. - Informant 2 

 

”När du kommer hit som patient skriver du in dig och sen sätts du i ett väntrum för att 

vänta på att, i nuläget bli triagerad. Den väntan, den väntan kan bli många timmar innan 

du överhuvudtaget får träffa en sjuksköterska eller läkare. Så bara där i väntrummet så är 

det stor patientosäkerhet /…/”. - Informant 4 

 

Hälften av informanterna nämnde även att äldre, multisjuka patienterna lider störst risk för 

insjuknande på akutmottagningen. Väntetiderna kan bli långa och dessa patienter hinns inte 

med. Dessutom kan äldre patienter många gånger inte hämta hjälp själv eller tala för sig på 

samma sätt som yngre. Under besöket ska de äldre patienterna erbjudas mat och dryck, 

vilket sällan eller aldrig uppfylls, berättade en av informanterna. Därtill förekommer det att 

äldre patienter ligger i deras egen avföring en lång tid utan att bli omhändertagna. 

 

” /…/ att patienterna blir sämre, för att man inte har tid att springa och reevaluera och se 

hur de mår. /…/kan ligga i 8-10 timmar och får ingen mat, inget dropp /…/ och då pratar 

vi om de här svaga grupperna, inte de som skriker och gapar”. - Informant 6 

 

”Vi hinner inte med de som verkligen behöver hjälp. Och det är alltid de äldre som blir 

drabbade. De får ligga längst och vänta liksom”. - Informant 1 

 

Sjuksköterskorna uttryckte frustration över situationen då de inte hann med vad som skulle 

göras och patienterna blev lidande. 

 

Lokaler 

Samtliga informanter upplever att lokalerna är för trånga och inte dimensionerade för det 

stora inflödet. Fortsatt resonerar dessa att bristen på rum innebär att patienterna behöver 

ligga i korridorerna där de hindrar framkomligheten och försvårar vårdpersonalens arbete. 

 

”Ja trånga korridorer, värdelösa britsar. Just att det är så litet att man kör ju in typ in i 

patienter, /… / när det blir så fullt så börjar britsarna ta slut, patienterna ligger ju alltså 

på båda sidorna i korridorerna man måste typ flytta på 3 britsar för att komma fram med 

en brits”. - Informant 3 
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En informant utmärker sig från de andra då denne säger att patientsäkerheten ibland kan bli 

bättre när patienterna ligger i korridoren eftersom man då i alla fall ser patienterna när de 

ligger där. 

 

Vårdcentraler 

Majoriteten av informanterna upplever att vårdcentralerna remitterar patienter till 

akutmottagningen i för stor utsträckning. Behandling som skulle kunna ske på 

vårdcentralen flyttas över till akutmottagningen. Vidare förs resonemanget att 

konsekvensen av remitteringarna blir ett högre inflöde på akutmottagningen. 

 

”Jag vet inte hur många när jag triagerar som kommer på remiss från vårdcentraler där 

jag tycker att det här ska vårdcentralerna klara av”. - Informant 2 

 

”Alltså det var någon som kom på remiss från vårdcentralen med bihåleinflammation, men 

det kan ju de sätta in antibiotika för på vårdcentralen”. - Informant 1 

 

Hälften av informanterna uppgav att tillgängligheten för vård på vårdcentralerna är dålig 

och att väntetiderna är för långa. Detta kan enligt informanterna bidra till ett högre inflöde 

på akutmottagningen. 

 

”/…/ öppna upp vårdcentralerna, ha mer drop in, det ska inte vara så svårt att få en tid på 

en vårdcentral liksom”. - Informant 5 

 

En av informanterna talade även om att läkarna remitterar patienter från vårdcentralerna till 

andra instanser eftersom vårdcentralerna inte får betalt för besök som tar längre än en 

halvtimme. Denne menar att problemet ligger i det politiska beslutet att göra vården 

vinstdrivande, och att vårdcentralerna då får betalt beroende på vad du söker för. Ett ökat 

inflöde enligt denne informant beror således till viss del på ett systemfel där vårdcentraler 

skickar patienter till akutmottagning som egentligen skall få vård på vårdcentralerna. 

 

Personal 

Ett återkommande ämne under intervjuerna var personalfrågor. Informanterna delade bland 

annat samma uppfattningar om bristen och omsättningen av personalen samt 

avvikelserapporteringen. Personal presenteras utifrån underkategorierna Personalbrist, 

Personalomsättning, Kompetens, Teamarbete och Kvalitetsarbete. 

 

Personalbrist 

Informanterna var överens om att det på daglig basis föreligger en brist på sjuksköterskor 

på akutmottagningen.  

 

”/…/ jag var ensam sköterska med en undersköterska och då hade vi 50 patienter. Alltså, 

vad som helst hade kunnat hända, vem som helst hade kunnat dött /…/ Vi är för lite 

personal. Och det känns inte patientsäkert”. - Informant 4 

 

”Vi har ju länge bara varit en sjuksköterska och en undersköterska för att det inte funnits 

folk /…/ vi ska ju vara två sjuksköterskor”. - Informant 1 

 

Vid situationer där det är mycket patienter förekommer det att sjuksköterskor och 

undersköterskor ger patienter omvårdnad på var sitt håll, vilket kan ta lång tid. Detta 
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resulterar bland annat i att ingen har uppsikt över de patienter som ligger i 

övervakningsbåsen och kräver tät tillsyn med kontroll av vitalparametrar. 

En av informanterna utmärkte sig genom att hävda att lokalerna inte kan ta emot mer 

personal. 

 

Personalomsättning 

Det framkom bland samtliga informanter att omsättningen bland personalen, främst 

sjuksköterskor är hög. Anledningarna förklarades vara arbetsmiljön, låga löner och 

arbetstiderna.  

 

”Det kommer och går mycket /…/ det är väl lönerna. Och arbetstiderna /…/ vissa pass blir 

väldigt långa, mer än 9 timmar, vilket i sig är en patientsäkerhetsfråga”. - Informant 5 

 

”/…/ jag jobbade ju här 100% /…/ men man orkar inte det kan jag säga”. - Informant 6 

 

En utav informanterna berättade att hon har sedan en tid tillbaka gått ner i arbetstid på 

grund av den höga arbetsbelastningen. 

 

Kompetens 

Bland informanterna framkom det att kompetens och erfarenhet är centrala aspekter för att 

kunna bedriva en patientsäker vård. Många nyanställda sjuksköterskor på 

akutmottagningen saknar mångårig kompetens och en del är nyexaminerade. Tidigare var 

det även ett krav på två års yrkeserfarenhet, men idag är det sex månader. 

 

”/…/många har ju rätt så lite erfarenhet när de kommer till akuten /…/ det är ju som att 

jobba på en vårdavdelning fast mycket, mycket mera som man måste ha i huvudet hela 

tiden”. - Informant 5 

 

”/…/ jag menar folk har dött (med betoning) på akuten på grund av oerfarenheter”. 

- Informant 4 

 

Merparten av informanterna talade om avsaknaden av erfarna och kompetenta 

sjuksköterskor och läkare. Dels för att kunna ställa frågor vid osäkerhet och snabbare 

ställningstaganden men framförallt för att kunna bedriva en god omvårdnad. 

 

Teamarbete 

Sammantaget råder en överensstämmande solidarisk syn kring personalens samarbete och 

kommunikation. Att vara varandra behjälpliga och stå upp för varandra genomsyrar 

informanternas erfarenheter. En informant nämner att rapporteringen mellan dag -och 

kvällspersonal kan vara av bristfällig kvalité. Förklaringen, enligt informanten ligger i att 

det är mycket personal i rörelse och att dagpersonalen därför inte haft kontroll över vad 

som gjorts. 

 

”/…/ dagpersonalen har inte alltid koll på vad som gjorts. /…/ många gånger har det 

missats att ta blod och bas på de riktigt dåliga patienterna”. - Informant 3 

 

Vissa av informanterna menar att läkarna har en dålig kommunikation med andra 

vårdprofessioner såsom sjuksköterskor. Det kan röra sig om otydliga skriftliga ordinationer 

eller bristande delgivning gällande patientbedömningar. 
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Kvalitetsarbete 

Samtliga informanter upplever ett uppmuntrande klimat vid avvikelse- eller 

tillbudsrapportering både av kollegor och arbetsledare. Även tillgängligheten att rapportera 

upplevdes vara god.  

 

”Alltså den natten så skrev vi, tror jag nio avvikelser /…/ och jag har inte hört någonting 

utav det än”. - Informant 3 

 

”/…/ jag tog ett beslut här för en månad sedan att sluta skriva avvikelser /…/ det leder 

inget vart. Man får ingen respons/…/”. - Informant 5 

 

Informanterna var även överens om att återkopplingen på rapporteringarna var undermålig 

och att åtgärder inte vidtagits. En informant har av dessa skäl slutat skriva avvikelser. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Författarna upplever att en viss mättnad har uppnåtts bland artiklar relaterade till 

patientsäkerhet. En generell konsensus upplevs råda, där patientsäkerheten anses hotad på 

akutmottagningar. Det som möjligen skiljer dessa artiklar åt är hur ämnet belyses från olika 

vinklar. Det har heller inte uppdagats artiklar som motsäger dessa artiklars enighet. En 

aspekt värd att notera är den internationella juridiska innebörden av begreppet 

patientsäkerhet. Det är möjligt att innebörden skiljer sig åt länder emellan. Detta har dock 

inte tagits i beaktning i denna studie, utan som nämnts har denna studie utgått från Sveriges 

lagar och förordningar. 

 

Ett intressant attribut författarna urskilde var informanternas erfarenheter av 

patientsäkerhet i förhållande till patientsäkerhetslagens stadgor och socialstyrelsens 

föreskrifter (SFS, 2010:659). Initialt föreföll diskrepansen vara relativt stor parterna 

emellan. I övervägande delen av resultatet framkom det att patientsäkerheten upplevdes 

vara bland annat att ha koll på sin patient, att denne känner sig trygg och bekräftad. 

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) skriver att patientsäkerhet i första hand handlar 

om skydd mot vårdskada i likhet med Patientsäkerhetslagen. Alltså skiljer sig 

informanternas uppfattningar med lagen. Författarna anser dock att informanternas 

erfarenheter går att härleda till föreskrifterna. Enligt oss kan resultatet tolkas som att 

bristen på uppsikt över patienterna i slutändan kan leda till vårdskada. Likheter kunde 

skönjas med HSL, där det står skrivet att hälso– och sjukvården ska tillgodose patienters 

behov av trygghet, vilket informanterna instämde med (SFS, 1982:763). 

 

Samtliga informanter var överens om att det på daglig basis fanns en brist på 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Anledningar till stor personalomsättning framgår i 

resultatet som dålig arbetsmiljö, låga löner och långa pass. Även om det saknas en tydlig 

förklaring till vad dålig arbetsmiljö innebär utgår författarna ifrån att de flesta av resultatets 

underkategorier åtminstone till viss del berör innebörden i detta begrepp. Långa pass är 

troligtvis i det här fallet ett resultat av det stora inflödet i kombination med otillräcklig 

bemanning. Dock framgår det inte alla gånger av informanterna ifall de syftar på för få 

sjuksköterskor per möjligt arbetstillfälle eller om det är få sjuksköterskor i relation till det 

höga inflödet. Om informanterna syftar på sjuksköterskor i relation till ett högt inflöde bör 

läsaren ta i beaktning att det kan finnas en svårighet i att bemanna upp alla de platser som 

http://www.socialstyrelsen.se/
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skulle behövas för att möta inflödet då det specifikt på denna akutmottagning finns en 

naturlig begränsning i själva lokalernas storlek. En av informanterna påtalade detta och 

menade på att det inte finns utrymme för en större personalstyrka. Vi har utgått från att 

båda dessa påståenden är legitima. Enligt informanterna råder en personalbrist samtidigt 

som akutmottagningen är underdimensionerad i relation till det stora inflödet. Frågan är 

om det överhuvudet taget är möjligt att bemanna upp för att kunna möta ett så stort inflöde 

av patienter?  

 

Enligt Smeds Alenius et al. (2013) anser sjuksköterskor att den generella patientsäkerheten 

kan relateras till deras egen uppfattning om att ha tillräckligt med personal och resurser för 

att kunna ge en god kvalitet på omvårdnaden. Författarna tolkade som att informanterna 

känner att patientsäkerheten är hotad på grund av otillräcklig bemanning. Dessutom 

förekommer brister i resurser med framförallt underdimensionerade lokaler, vilka inte har 

kapacitet att möta det stora inflödet. Just lokalernas begränsande egenskaper och 

utformning framkommer i resultatet som centrala ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Läsaren 

bör påminnas om att detta är specifikt relaterat till denna akutmottagning och troligtvis inte 

generaliserbart till andra akutmottagningar. Hur patientsäkerheten påverkas av lokalernas 

kapacitet har inte kunnat utvecklas med vetenskapligt stöd då vetenskapliga artiklar på 

ämnet har varit svårfunna.  

 

Precis som Diamond och Steckel (2010) nämner i sin artikel är det svårt att definiera en 

korrekt avvägd personalstyrka. Inflöde, patientens sjukdomstillstånd och kompetens hos 

personalen varierar från dag till dag och det kan vara svårt att planera personalstyrkan 

utifrån dessa faktorer. Det bör även tilläggas precis som nämnts i bakgrunden; att 

uppfattningen av att ha tillräckligt med personal och resurser inte alla gånger behöver 

överensstämma med de faktiska siffrorna på hur mycket personal som krävs för ett visst 

antal patienter. Upplevelsen i sig själv kan med andra ord vara viktig för att bilda sig en 

uppfattning om patientsäkerheten på arbetsplatsen (Smeds Alenius et al., 2013). 

 

Konsekvensen av ett högt inflöde i kombination med underbemanning skapar långa 

väntetider. Långa väntetider i kombination med att patienterna inte får adekvat omvårdnad 

eller reevaluation av vitalparametrar leder till en risk för vårdskada. Med stigande antal 

patienter per sjuksköterska förloras kontrollen och uppsikten över köande patienter. 

Patienten kan alltså enligt informanterna försämras i sitt sjukdomstillstånd under 

väntetiden utan att vårdpersonal uppfattar detta. Speciellt utsatt är patienten i första kön där 

de kan sitta utan att ha blivit undersökta av sjuksköterska eller läkare. Väntetiden här kan 

enligt informanterna uppgå till flera timmar. 

 

I resultatet framkom även att de äldre multisjuka patienterna lider störst risk för långa 

väntetider då de många gånger har lägre prioritering. Akuta patienter prioriteras före vilket 

leder till att många äldre får vänta på britsar i korridorer utan uppsyn eller adekvat 

omvårdnad. En olycklig faktor är att det är just äldre patienter som är i störst behov av 

omvårdnad. Enligt Freund, Vincent–Cassy, Bloom, Riou och Ray (2013) är väntetiden för 

patienter 65 år och äldre längre än för yngre patienter. Att vara över 64 år således en risk 

för att få en längre väntetid. Dessutom är äldre patienter mer sårbara, mer komplexa att 

behandla och har ett högre ratio på antal besök på akutmottagningen än yngre patienter. 

Enligt Trzeciak och Rivers (2003) har en åldrande population och en ökad prevalens av 

komplexa medicinska problem skapat en situation där sjukdomstillståndet generellt blivit 

allvarligare hos de patienter som söker sig till en akutmottagning. Även om informanterna 

uppgav av att många äldre blev lidande av de långa väntetiderna lades ändå tonvikt på att 
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en stor mängd människor söker sig till akutmottagningen med ringa eller lättare 

sjukdomstillstånd. Dessa kunde eller borde ha behandlats på vårdcentralerna. Även om 

Trzeciak och Rivers (2003) konklusion om en ökad prevalens av komplexa medicinska fall 

troligtvis är generaliserbart även till svenska förutsättningar, så är intrycket informanterna 

ger snarast det omvända. Utifrån vår studie kan inga slutsatser dras om vilka som söker 

vård på akutmottagning, utan läsaren ombeds vända sig till annan relevant forskning om 

denne vill få en tydligare bild av patientgrupperna på akutmottagningar. 

 

I Karaseks och Theorells (1992) krav- och kontrollmodell lyfts det fram att upplevda krav i 

förhållande till upplevd kontroll i arbetssituationen är avgörande för om arbetet leder till 

negativ eller positiv stress. I resultatet uttrycker informanterna själva att de som oftast inte 

har koll på patienterna. Det framkommer dock inte ordagrant i resultatet att en stressig 

vardag på något sett påverkar informanterna. Författarna har dock tolkat stressen bland 

informanterna genom manifesteringar som hög personalomsättning, bristande vätske -och 

näringskontroller samt bortprioriterade omvårdnadsåtgärder. Såsom Elfering, Semmer och 

Grebner (2006) resonerar visar även resultatet på en bristande patientsäkerhet vid de 

tillfällena informanterna upplever låg kontroll och höga krav. I resultatet belyses 

personalbristen regelbundet och tycks vara, enligt informanterna, en av grundpelarna till 

bristande patientsäkerhet på akutmottagningen. Vidare skriver Aiken et al. (2014) om 

korrelationen mellan ökade dödsfall och ökad arbetstyngd bland sjuksköterskor. Samtliga 

informanter nämnde att arbetsbördan var alldeles för stor. Det talades om ansvar för upp 

till 50 patienter per sjuksköterska. Detta är chockerande siffror och lyckligtvis verkar detta 

än så länge inte ha påverkat antalet dödsfall i större mängd. Det var endast en informant 

som nämnde om ett dödsfall relaterat till arbetsbördan, vilket förvisso är ett dödsfall för 

mycket. Flowerdew et al. (2011) nämner orimlig arbetsbörda och personalbrist som de 

vanligaste stressorerna på en akutmottagning. I resultatet återkommer orimlig arbetsbörda i 

större utsträckning än inflödet. Men det ena utesluter inte det andra och vi tolkar det stora 

inflödet som den mest betydelsefulla komponenten till en riskerad patientsäkerhet. Denna 

tes berörs närmre i vår slutsats. 

 

I Keoghs (2013) rapport gällande kvalitetsarbete var den ineffektiva återkopplingen från 

arbetsledare ett vanligt fynd på sjukhusen. Samma problematik förekom i resultatet. 

Keoghs (2013) skriver att personal som rapporterat ett problem inte visste om någon åtgärd 

vidtagits, i likhet med majoriteten av informanternas erfarenheter. Utöver detta upplevde 

dessutom informanterna många gånger att de inte fick feedback på de 

avvikelserapporteringar som skrivits. Dock till skillnad från Keoghs rapport där personal 

inte alltid förmådde anmäla brister, upplevdes det råda ett positivt och uppmuntrande 

klimat gällande avvikelserapportering. 

 

I bakgrunden omnämndes en artikel skriven av Aiken et al. (2014) där det fastslås att 

kompetensen har stor betydelse för patienters överlevnad. Högre kompetens bland 

sjuksköterskor leder till färre vårdskador och tillika dödsfall. Resonemanget kan härledas 

vidare till vissa av informanternas idéer kring kvalitetsutvecklingen gällande 

patientsäkerheten. De menar att en nyckel för att stärka patientsäkerheten är att anställa 

mer kompetent och erfaren personal. En utmaning som dock har noterats är 

personalomsättningens omfattning. Genom att metodiskt arbeta med de transkriberade 

intervjuerna och kondensera de meningsbärande enheterna kan en röd tråd skönjas, att ett 

kraftigt för högt inflöde i jämförelse med akutmottagningens faktiska kapacitet för att ta 

emot och behandla dessa patienter är den mest signifikanta anledningen till att 

patientsäkerheten är hotad. Inflödet av patienter har således blivit ett tema för studien. Vid 
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intervjutillfällena uppgav samtliga informanterna återkommande och konsekvent att en 

ökad bemanning och bättre lokaler var de två viktigaste punkterna för patientsäkerhet. Vi 

drog slutsatsen att brist på personal och bättre lokaler främst handlar om aspekter eller 

resultat av det överskuggande problemet, att akutmottagningen enligt informanterna tar 

emot mer än dubbelt så många patienter per dag som akutmottagningen är dimensionerad 

för. Ett visst observandum bör föreligga denna tolkning då vi i enlighet med Bernsteins et 

al. (2008) forskning anser att man skall med viss försiktighet tolka sambandet mellan 

risken för vårdskada och ett högt inflöde eftersom vi inte med säkerhet vet hur 

akutmottagningens bemanning eller brist på bemanning påverkar risken för vårdskada. 

 

Metoddiskussion 

Forskning har redan bedrivits angående patientsäkerhet och hur detta påverkar 

akutmottagningar. Mycket av forskningen har varit kvantitativt med fokus på sambandet 

mellan personal och patient. Ansatsen för denna studie har istället varit kvalitativ med 

fokus på sjuksköterskans erfarenheter av patientsäkerhet på en akutmottagning. En 

kvalitativ intervjustudie är lämplig när människans upplevelser och perspektiv på sin 

livsvärld skall beskrivas (Kvale & Brinkman, 2009). Beaktande bör tas till det faktum att 

det krävs många intervjuer för att få ett generaliserbart resultat. Antalet informanter som i 

det här fallet är sex kan anses vara relativt få, men det är många gånger ett felaktig 

antagande att tro att fler intervjuer leder till större vetenskaplig trovärdighet skriver kvale 

och Brinkman (2009). 

 

Frågorna som ställdes till informanterna ämnades vara öppna i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta för att inte begränsa eller påverka informantens resonemang. En enkätstudie 

skulle exempelvis inte möjliggöra det induktiva förhållningssättet fritt spelrum, utan 

istället formas efter författarnas förutfattade meningar eller bestämda hypotes. 

 

Önskemålet var att intervjua informanter från minst två akutmottagningar för att på så sätt 

lättare kunna generalisera och överföra resultatet till regional och nationell nivå. 

Information skickades ut till samtliga stora akutmottagningar i Stockholmsområdet. 

Gensvaret från de flesta akutmottagningar var svagt. Vi valde därför att fokusera till endast 

en specifik akutmottagning där tillräckligt många informanter hade möjlighet att ställa upp. 

Givetvis kan fördelar och nackdelar med endast en mottagning i studien diskuteras. Den 

primära fördelen är förstås att utfallet gäller en specifik mottagning, vilket preciserar och 

underlättar för eventuella åtgärder för det aktuella sjukhuset. Den primära nackdelen är 

istället att utfallet initialt inte kan generaliseras och användas i nationellt kvalitetssyfte. 

Dock anser författarna att studien har en relevans och mätbarhet som kan vara användbar i 

liknande kontexter.  

 

Chefssjuksköterskan valde informanter vilket kan tolkas både positivt och negativt för 

trovärdigheten. Dels kan detta ses som en gest att påverka utfallet, men även kan det tolkas 

som att hennes möjlighet att välja informanter är till fördel för studien då författarna inte 

själva var involverade i valet. Vi hade alltså ingen möjlighet att tillfråga informanterna i 

denna studie, utan detta var det enda alternativet. Ingen synlig anledning föreligger till 

varför chefssjuksköterskan på något sett skulle ha influerat valda informanter eller valt ut 

informanterna efter egen dold agenda. Kvale (1997) betonar vikten av att informanterna 

själva får välja plats för intervjuerna, vilket anspelar på en tryggare upplevd atmosfär för 

informanten. Ett rum tilldelades på aktuellt sjukhus där intervjuerna tog plats under 
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sjuksköterskornas arbetstid. Informanterna och intervjuarna kunde alltså inte initialt 

bestämma var intervjun skulle ta plats.  

 

Vid alla intervjusituationer finns risk att intervjuarnas egen subjektiva tolkning och 

erfarenhet påverkar resultatet. Kunskap och erfarenhet som sjuksköterskestudenter kan 

tolkas som en källa till ökad förståelse. Samtidigt kan det skapa utrymme för feltolkning. 

Efter bästa förmåga har studien utgått från ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga tolkat 

informanternas utsagor och försökt kringgå individuella förutfattade meningar (Watt 

Boolsen, 2007). Detta bör ge utifrån de givna förutsättningarna, en objektiv uppfattning av 

resultatet. Läsaren bör ta i beaktande författarnas ringa erfarenhet av intervjuteknik. 

Resultatet kunde blivit annorlunda om andra tagit sig an denna studies syfte och 

tillvägagångsätt. Slutligen var författarna nöjda med val av metod då syftet anses ha blivit 

besvarat. 

 

Slutsats 

Enligt 28§ i HSL (SFS, 1982:763) skall vården vara organiserad på ett sådant sätt att den 

tillgodoser hög patientsäkerhet. Resultat tyder på att en sådan struktur och organisering 

inte föreligger på vald akutmottagning eftersom inflödet, väntetiderna, lokalerna, de 

bristande omvårdnadsåtgärderna och kvalitetsarbetet inte är patientsäkert.  

 

Fortsatta studier 

Som nämnts i resultatet upplever majoriteten av informanterna att vårdcentraler remitterar 

patienter till akutmottagningen fastän de har sökt rätt vårdnivå från början. Patienter 

kommer således till akutmottagningen med sjukdomstillstånd som likaväl kunde behandlas 

på vårdcentralen. En av informanterna uppger i resultatet att detta beror på ett politiskt 

beslut då vården har gjorts vinstdrivande. Vårdcentraler får betalt beroende på vilken 

diagnos som ställts. Komplexa fall lönar sig inte och vårdcentralerna remitterar dessa 

vidare till akutmottagningen fastän de kunde behandlats på vårdcentralerna. Utifrån vår 

studie kan vi inte dra några slutsatser angående detta påstående, men det vore intressant att 

följa upp med ytterligare forskning. Förslag på vidare forskning kan vara ytterligare en 

kvalitativ intervjustudie men med fokus på remitteringsansvariga personer på vårdcentraler 

och deras upplevelser kring detta. 

 

Samtliga informanter förde en diskussion kring lokalernas betydelse för patientsäkerheten. 

En brist på artiklar relaterat till detta ämne upplevdes. Ett intresse för fortsatt forskning bör 

föreligga.  

 

Klinisk relevans  

Denna studie är ett uppslag för rådande patientsäkerhet på en av Sveriges och Stockholms 

akutmottagningar. Materialet och den kliniska inblick författarna delgivits och presenterat 

kan till fördel användas i framtida jämförelsestudier. Resultatet redovisar också en viss 

betydelse av kommunikation och relation mellan vårdcentraler och akutmottagningen, 

vilket kan bidra till en politisk relevans och tillika diskussion.
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BILAGA A 

Intervjuguide 
 

 

1. Vad är patientsäkerhet för dig? 

 

 

2. Kan du berätta om patientsäkerheten på din arbetsplats? 

 

 

3. Vilka situationer/faktorer påverkar patientsäkerheten mest enligt dig?  

 

 

4. Kan du berätta om en situation där du varit tvungen att tumma på patientsäkerheten? 

 

 

5. Kan du berätta om situationer/faktorer som återkommande äventyrar patientsäkerheten?  

 

 

6. Finns det situationer i sjuksköterskans arbete där patienten är extra utsatt? 

 

 

7. Hur upplever du avvikelserapporteringen? 

 

 

8. Vad gör vårdgivaren för att stärka patientsäkerheten? 

 

 

9. Vilka är förutsättningarna, enligt dig, för att ni ska kunna driva en patientsäker vård? 

 

 

10. Om du vill förbättra något, vad skulle det vara då? 

 

Slutligen: Har du något att tillägga? 
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BILAGA B 

 

     Stockholm 2014-03-31 

 

Till verksamhetschef 

Xxx Xxxx 

Akutkliniken, Xxxx 

 

Hej! 

Vi heter Max Engström och Johan Fröding och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör patientsäkerhet (var god se 

nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 

intresserade av få genomföra arbetet vid akutklinikerna på xxxx.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på akutklinikerna, 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 

Max Engström   Johan Fröding 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

Anna Swall 

Handledares namnförtydligande 

Tel: xx-xxxxxx 

Handledares telefonnummer 
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BILAGA B 

 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Titel: 

En inblick i patientsäkerheten på akutklinik i Stockholms län. 

 

Problemområde:  

Patientsäkerheten på sjukhusen i bland annat Sverige är ett omdiskuterat ämne. Senast i 

förra veckan diskuterades exempelvis en omfattande patientsäkerhetsstudie som 

inkluderade 300 sjukhus i Europa. Studien berörde till exempel hur sjuksköterskornas 

arbetsbelastning påverkar patientdödligheten. Med detta som grund är vi därför nyfikna på 

att studera sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på er akutklinik i Stockholms 

län. 

 

Syfte: 

Är att beskriva hur sjuksköterskor upplever patientsäkerheten på akutklinik i Stockholms 

län. 

 

Metod: 

Arbetet bygger på en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna kommer att spelas in med 

diktafon och beräknas ta ca 30 min. Bandupptagningen kommer att raderas när arbetet är 

klart. Den information som utbyts under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt. 

Därefter kommer materialet transkriberas och kategoriseras. På grund av tidsbrist har vi 

begränsat vårt arbete till att endast vända oss till en akutklinik. 

 

Tidslängd för arbetet: 

Sju veckor, varav datainsamlingen utgörs av två veckor. 
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BILAGA B 

 

Jag godkänner härmed att Max Engström och Johan Fröding får utföra studien ” En inblick 

i patientsäkerheten på akutkliniker i Stockholms län” på kliniken under tidsperioden mars-

april 2014. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA C 

Xxx Xxxx, chefssjuksköterska  

Xxxx Stockholm, 17/3 20014  

Xxxxxxxxxx xx 

Xxx xxStockholm 

 

 

Intervjustudie 

 

Hej! 

Vi heter Max Engström och Johan Fröding. Vi studerar till sjuksköterskor, termin 5 och 

skriver nu ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng för Sophiahemmet högskola. 

 

Det självständiga arbetet kommer att behandla ämnet patientsäkerhet. Syftet är att ta reda 

på hur sjuksköterskor upplever patientsäkerheten på en akutmottagning. Vi är därför 

intresserade av att intervjua sjuksköterskor på just denna avdelning. Intervjuerna kommer 

att spelas in med diktafon och beräknas ta ca 30 min. Bandupptagningen kommer att 

raderas när arbetet är klart. Den information som utbyts under intervjun kommer att 

hanteras konfidentiellt och avidentifieras. Sjuksköterskan kan närsomhelst avbryta 

intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sophiahemmet Högskola  

 
Max Engström & Johan Fröding 

 

Max Engström 

Tel: xxx-xxxxxxx 

Mailadress: xxxxxxxxx 

 

Johan Fröding 

Tel: xxx-xxxxxxx 

Mailadress: xxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Anna Swall, tel xx-xxxxxx 

 


