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SAMMANFATTNING 

 

Enligt Socialstyrelsen finns det 70 stycken akutmottagningar i Sverige. Patientflödet ökar 

stadigt år för år till akutmottagningarna. Åtgärder för att effektivisera vården och minska 

ledtiderna samtidigt som patientsäkerheten säkerställs har påbörjats.  

 

Bland de åtgärder som införts berör utveckling av sjuksköterskearbetet. Däribland införandet 

av behandlingssjuksköterskor på akutmottagningen, vilka utför enklare bedömningar och 

behandlingar på patienter äldre än 14 år med skador på bland annat nedre extremiteter. 

Utvecklingen av sjuksköterskors arbete har sedan länge pågått i andra länder så som USA, 

Storbritannien och Australien. I dessa länder har begreppet Nurse Practitioner etablerats.  

 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att tas emot och behandlas av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagning ansluten till en akutmottagning. 

 

Eftersom syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att bedömas och 

behandlas av en behandlingssjuksköterska har studien en kvalitativ ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med sammanlagt sju stycken informanter. Intervjuerna 

transkriberades efter genomförande och analyserades enligt innehållsanalys alltefter 

Graneheim och Lundman.   

 

Resultatet av analysen gav två teman. De tema som analyserades fram var upplevelse av 

snabb bedömning och upplevelse av tillit till sjuksköterskans behandlande kunskaper. Varje 

tema delades vidare in i fyra kategorier. De fyra kategorierna var: upplevelse av effektiv vård, 

upplevelse av att vara med om något nytt, upplevelse av sjuksköterskans kompetens samt 

upplevelse av tillit. 

 

I denna studie har patienters upplevelser av att behandlas av en behandlingssjuksköterska 

beskrivits av sju stycken informanter. Resultaten som framkommit i studien kan tenderar att 

påvisa att patienter har övervägande positiva upplevelser av att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska. Informanterna upplever att bedömningen och behandlingen som de 

erhöll på sjuksköterskemottagningen var snabb. De upplevde att behandlingen var effektiv då 

väntetiderna var komprimerade. Resultaten kan även tolkas som att informanterna upplevde 

tillit till behandlingssjuksköterskans behandlande kunskaper. 

 

Nyckelord: Upplevelse, Patienter, Behandlingssjuksköterska, Sjuksköterskemottagning. 

 



                      BILAGA I 

 

 

ABSTRACT 

 

According to the Swedish National Board of Health and Welfare, there are 70 emergency 

departments in Sweden. The influx of patients is annually increasing. Actions taken to make 

emergency care more effective and to minimize the lead times and at the same time secure 

patient safety has begun. 

 

Measures that concern the development of nurse practice have been initiated. For instance the 

introduction of Nurse Practitioners in one of Sweden’s emergency departments. They execute 

simple examinations and treatments on patients at the age over 14, seeking emergency care 

for limb injuries among other conditions. The development of nurse practice has been 

ongoing for a period of time in other countries such as the USA, Great Britain and Australia. 

The Nurse Practitioner concept has in those countries been established.  

 

The aim of the study was to describe patients´ experiences of be taken care of and be treated 

by a Nurse Practitioner on a Nurse reception associated with an emergency department.  

 

The study has a qualitative approach because of the aim of the study being to describe 

patients´ experiences of being taken care of and be treated by a Nurse Practitioner. Semi 

structured interviews was conducted with altogether seven informants. The interviews was 

transcribed after being performed and was analyzed according to content analyze concept 

after Graneheim and Lundman.  

  

The result of the analysis showed two themes. The themes were experience of quick 

assessment and experience of trust to the nurse treatment knowledge. Every theme was further 

divided into four categories. These four categories were: experience of effective care, 

experience of being part of something new, experience of the nurse competence and 

experience of trust. 

 

In this study the patient´s experiences of being taken care of and be treated by a Nurse 

Practitioner was described by seven informants. The results of the study that has emerged 

tends to show that patient´s has predominantly positive experiences of being treated by Nurse 

Practitioners. The informants experienced that the assessment and treatment they received at 

the nursing reception was quick. Due to reduced lead time they experienced that the treatment 

was effective. The interpretation of the results can also tend to that the informants experienced 

trust to the Nurse Practitioners treatment knowledge.  

 

Keywords: Experience, Patients, Nurse Practitioner, Nursing reception. 
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INLEDNING 

Patientinflödet till akutmottagningar runt om i Sverige ökar stadigt. Att behålla hög 

patientsäkerhet genom tidig bedömning och triagering av patienter och att hålla nere 

väntetider till läkare är en stor utmaning (Farrokhnia & Göransson, 2011).  Utveckling av 

sjuksköterskans roll kan vara ett steg till att minska ledtiderna på akutmottagningarna 

samtidigt som patientsäkerheten bibehålls (Statens Beredning för medicinsk Utveckling, 

2010). Sjuksköterskemottagningar där behandlingssjuksköterskor behandlar lättare skador är 

ett led i detta. Detta är ett etablerat arbetssätt i andra länder så som Storbritannien, USA och 

Australien, men fortfarande nytt i Sverige.  

BAKGRUND 

Akutmottagningar i Sverige 

Enligt Socialstyrelsen finns det 70 stycken akutmottagningar i Sverige. Begreppet 

akutsjukvård innefattar all vård som är förorsakad av akuta medicinskt tillstånd. Detta 

inkluderar såväl vård och behandling inom akut öppenvård och akut slutenvård 

(Socialstyrelsen, 2014). Definition av akutsjukvård lyder enligt Socialstyrelsen:  

 

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller 

plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar 

behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet 

härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn 

(Socialstyrelsen, 2014. Sid 9). 

 

Socialstyrelsen definierar akuta öppenvårdsbesök som: Öppenvårdsbesök där patienten 

tillstånd kräver omedelbar bedömning. Definitionen går inte in på hur akuta patienternas 

tillstånd egentligen bör vara, för att kräva öppenvårdsbesök. Detta får varje patient själv 

avgöra (Socialstyrelsen, 2014).  

Akutmottagningsarbete 

Cirka 2.5 miljoner patientbesök sker på akutmottagningar i Sverige per år. Denna siffra stiger 

årligen och kraven på akutmottagningarna att ta hand om fler patienter ökar. Av denna 

anledning har akutverksamheterna insett behovet av att finna olika lösningar som gör det 

möjligt att ge bästa vård på kortast tid för allt fler patienter (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I Sverige har de flesta akutmottagningar, 97 procent, infört olika triagesystem för att på så vis 

finna de mest allvarligaste sjuka och även förkorta patienternas vistelsetid på 

akutmottagningarna. De flesta akutmottagningar arbetar mot ”fyra-timmars målet”, det vill 

säga att patienterna ska vara färdigbehandlade och redo att lämna akutmottagningen efter fyra 

timmar. I Sverige används främst Medical and Emergency Triage (METTS) och Adaptive 

Process Triage (ADAPT) vilka båda är process orienterade triagesystem (Farrokhnia & 

Göransson, 2011). 

 

Det är inte bara i Sverige som akutmottagningarna har fått ökat patientinflöde. Andra länder 

har förutom olika typer av triagesystem även infört andra interventioner för att förbättra 

patientflödet.  
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Exempel på sådana interventioner är röntgenremisser skickade av sjuksköterskor, fast track 

eller se och behandla samt team triage. I Sverige har vissa akutmottagningar påbörjat arbete 

med att införa dessa interventioner, men få har ännu gjort någon studie som kan konstatera 

om dessa interventioner fungerar, eller vilken som fungerar bäst (Farrokhnia & Göransson, 

2011).  

 

För att möta det ökade patientflödet och på samma tid minska ledtiderna har många studier 

visat att ett utökat sjuksköterskearbete kan hjälpa. I Sverige har SBU (Statens Beredning för 

medicinsk Utveckling, 2010) utfört en litteraturstudie som visat på att sjuksköterskeledd 

triage samt röntgenremisser utförda av sjuksköterskor minskar ledtiderna. En annan litteratur 

studie undersökte hur triage-relaterade interventioner kunde förbättra patientflödet till 

akutmottagningar. Resultatet påvisade att fast-track för patienter med mindre allvarliga 

symtom, med besök hos antingen läkare eller Nurse practitioners (NPs) förkortade 

väntetiderna och vistelsetiden på akutmottagningen och att mindre antal patienter lämnade 

akutmottagningen utan att bli undersökta. Team triage antogs även det ha alla de positiva 

fördelar som togs upp ovan. Att åtgärder så som laboratorieanalys av provtagningar på 

akutmottagningen, streama patienter i olika spår efter triagering och att låta sjuksköterskor 

beställa specifika röntgenremisser hade föga vetenskapligt bevis att det skulle påverka 

väntetider och vistelsetiden på akutmottagningarna i positiv bemärkelse (Oredsson, Jonsson, 

Rognes, Lind, Göransson, Ehernberg, Asplund, Castrén och Farrohkina, 2011)  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetsbegreppet har under tiden utvecklats från att enbart handlat om frågor 

gällande medicinsk teknik till att, nu när kunskapen ökats börjat gälla flera dimensioner. Det 

är ett begrepp som det är svårt att definiera. En definition som har fått med flera dimensioner 

av begreppet belyser att patientsäkerhet dels ses som en disciplin med målet att uppnå ett 

tillförlitligt system inom hälso- och sjukvården. Vidare anges det att patientsäkerhet är en 

egenskap hos hälso- och sjukvården vilken minimerar förekomsten och effekterna av negativa 

händelser samt maximerar förbättring av dessa (Leksell och Lepp, 2013). 

  

Patientsäkerhet är en god kvalitetsindikator på god vård såväl som i Sverige som 

internationellt. Ämnet har sedan början på 1990-talet kommit att mer och mer stå i fokus. 

Studier som belyste ämnet påvisade att patienter kom till skada i vården oavsett land och 

sjukvårdssystem. Som en följd av dessa studier har stora satsningar på patientsäkerhet gjorts, 

bland annat har både internationella som nationella organisationer påbörjat systematiskt 

arbete med att förebygga vårdskador (Edberg, Ehernberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 

2013). Patientsäkerheten på akutmottagningar handlar främst om tiden det tar för patienten att 

träffa läkare och ”overcrowding” det vill säga när väntrummet är fullt och det inte finns någon 

plats för patienterna att tillgå. Nationella studier som har gjorts påvisar att det egentligen är ett 

ganska litet antal patienter som söker för akuta sjukdomar eller trauman om jämförelse görs 

med hela patientantalet i stort (McGee och Kaplan, 2007). 

Sjuksköterskans historiska utveckling 

Det finns mycket skrivet om det närbesläktade sjuksköterskeyrket, barnmorskeyrket, vilket 

anses vara det äldsta kända kvinnoyrket. Däremot saknas det kunskap om de som skötte 

vårdnaden och omsorgen om de sjuka. En anledning till att det finns så lite beskrivet om dessa 

omvårdare är att de för det första sällan var skrivkunniga och hade andra sysslor i hemmet att 

sköta, samt att antikens greker vägrade att anse kvinnan som en fullvärdig arbetare, trots att 

deras kunskap inom omvårdnads arbete gav bra resultat.  
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Kvinnorna skötte den del av läkekonsten som närmast kan liknas med huskurer vilka botade 

mer alldagliga sjukdomar såsom feber, små sår och så vidare (Holmdahl, 1994). 

 

Under medeltiden gjorde vården om sjuka en frammarsch då det var ett begrepp som hörde 

samman med det religiösa tänkandet. En hel del av antikens medicinska kunskaper föll i 

glömska för att åter ersättas av teorier om att trolldom, magi och religiösa föreställningar var 

orsaker till sjukdom. Under denna tid övertogs vården av sjuka allt mer av nunnor. Detta har 

inte helt gagnat vårdyrket då nunnornas milda röst, lugna, anspråkslösa sätt och hennes 

uppoffringar och sociala engagemang stått som ett ideal för en god vårdare i flera sekler, och 

på så vis utplånat andra egenskaper och handlingar (Holmdahl, 1994).  

 

 De första allmänna sjukhusen började byggas först på 1100-talet i större utsträckning. 

Sjukhusen präglades dock fortfarande av kristna inslag och drevs till stor del av nunnor. 

Arbetsförhållandena var hårda, inte nog att nunnorna arbetade utan lön, utan de hindrades 

även från att vistas utanför sjukhusets väggar och leva i sträng avskildhet. Dessa ålägganden 

gjorde att kvinnorna inte orkade mera och vårdandet av de sjuka och fattiga dog ut. En liten 

ljusglimt var bildandet av barmhärtighetssystrar. De fick en yrkesmässig utbildning och löd 

läkare, och inte som tidigare prästen. De behövde inte heller avlägga några bindande löften 

för resten av livet och asketism skulle motverkas. Barmhärtighetssystrarna var startskottet på 

bildandet av sjuksköterskeyrket. Det var dock inte förrän cirka 200 år senare, efter 1700-talets 

kvinnokamp med flera aktiva kvinnorörelser vilka ville göra sina röster hörda som det i 

Tyskland startades ett litet sjukhus där noga utvalda kvinnor fick komma för undervisning. 

Många sjuksköterskepionjärer gick under utbildning där, däribland svenska Marie 

Cederskiöld och Florence Nightingale. Florence Nightingale kom att bli en mycket viktig 

person för sjuksköterskans kommande utveckling. Hon startade en sjuksköterskeutbildning i 

London vilken hon inte, till skillnad från tidigare utbildningar, blandade in något 

missionärsbudskap. Hon ansåg att hälsovård och socialvård var grunden för all vård 

(Holmdahl, 1994). 

Sjuksköterskans profession 

Det finns ett flertal kriterier som är gemensamma för en profession. En profession brukar 

anges som autonom, det vill säga att den är ensam inom sitt ämnesområde och har därmed 

möjlighet och kunskap att utöva utveckling och kunskapsutveckling inom sitt område. 

Kunskapen som utvecklas inom området ”står i samhällets tjänst” det vill säga att den är högt 

värderad i samhället och har högt förtroende hos allmänheten. Det brukar även vara så att 

professionen tillhör en nationell organisation vilken för professionens frågor framåt. Vidare 

ska professionen vila på en vetenskaplig grund som en form av ett eget kunskapsområde. 

Detta bör ligga till grund för utbildningen och yrkesutövningen. Sjuksköterskornas 

vetenskapliga kunskapsområde är omvårdnad. Denna utgår från en humanistisk människosyn 

och innefattar kunskap om människans utveckling, hälsa, välbefinnande i såväl som födelse, 

ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke fullt ut krävs att 

omvårdnaden dock kombineras med kunskap inom andra ämnen så som till exempel 

medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap. Vidare anges att de som utövar professionen 

ska följa etiska regler, vilka anger hur de ska förhålla sig till kollegor och klienter.  

 

Till sist anges att en profession är ett yrke som är specialiserat och leda till legitimation. 1958 

kunde de första sjuksköterskorna ansöka om statlig legitimation för sin yrkesutövning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009).   
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Andra viktiga händelser som bidrog till att sjuksköterskeyrket blev en egen profession var 

högskolereformen år 1977. Då blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning vilken 

skulle vila på vetenskaplig grund. Det var då karaktärsämnet Omvårdnad fastställdes. År 1993 

fastslogs ännu en ny högskolereform. I denna förnyades sjuksköterskeutbildningen från att ha 

varit en tvåårig utbildning blev det nu en treårig grundutbildning som gav allmän behörighet 

till forskningsutbildning och yrkesexamen med möjlighet att ta ut en kandidatexamen. Nu 

inrättades även ettåriga magisterprogram bland annat i omvårdnad. I 2000-års högskolereform 

inrättades specialistsjuksköterskeexamen med nio olika inriktningar. 

Specialistsjuksköterskeexamen ger en skyddad yrkestitel och regleras av 

högskoleförordningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2009)    

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

Det har utvecklats sex kärnkompetenser för sjuksköterskeprofessionen, som har föreslagits 

ska gälla för alla professioner inom vård och omsorg. Utvecklingen av kärnkompetenserna 

påbörjades 2002 och avslutades 2007. Dessa är viktiga för att uppnå en god och säker vård 

och för att se till att hälso- och sjukvårdsutbildningarna bättre stämmer överens och kan uppnå 

de krav som kommer att ställas på hälso- och sjukvården i framtiden (Leksell och Lepp, 

2013).  Kärnkompetenserna är centrala för att planera, genomföra, utvärdera och inte minst 

för att utveckla omvårdnaden. De olika kärnkompetenserna är personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

säkervård samt informatik. Sjuksköterskor behöver utveckla sin kompetens inom alla de sex 

olika kärnkompetensområdena för att göra framsteg och på så vis även bidra för att vården 

utvecklas (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Personcentrerad vård kräver från sjuksköterskan en medveten etik och en relation till 

patienten som baseras på ömsesidig respekt och förståelse för personens självkänsla och vilja.  

Genom att lyssna på patientens berättelse kan personens möjligheter och resurser identifieras 

och grunden till ett nära samarbete kan läggas. Samarbete är även grunden för 

kärnkompetensen samverkan i team. Ett förbättrat samarbete mellan olika professioner 

kompletterar kompetenser, främjar kontinuitet, stärker säkerheten och förbättrar därmed 

resultaten för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Evidensbaserad vård utgår 

ifrån att metoder som gör störst nytta för patienten och som är mest kostnadseffektiv ska 

användas. Vidare kan kärnkompetensen förbättringskunskap för kvalitetsutveckling bidra att 

patienter får bättre vård. Den ska nämligen verka för bättre kvalitet inom hälso- och 

sjukvården genom att följa upp och förbättra vården i termer av struktur, processer och 

resultat för olika patientgrupper. Kärnkompetensen säkervård ska förhindra att patienter 

kommer till skada. Till sist handlar kärnkompetensen informatik om de informations- och 

kommunikationssystem vilka utvecklas och används inom olika nivåer i hälso- och 

sjukvården för att bidra till vårdens kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och tillgänglighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Behandlingssjuksköterskor 

En akutmottagning situerad på ett universitetssjukhus tillhörande ett medelstort landsting i 

Sverige har sedan maj 2014 en behandlingsmottagning med tillhörande 

behandlingssjuksköterskor. Akutmottagningen har ett patientantal på ca 45000 per år vilket 

motsvarar 100-150 patientbesök per dygn. I ett led av åtgärder att möta det förväntade ökande 

patientflödet har projektet uppstart av sjuksköterskemottagning med 

behandlingssjuksköterskor startat på akutkliniken (Magnusson, 2014). 
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Socialstyrelsen har i sina allmänna råd till verksamhetschefer, SOSFS 1997:8, skrivit att det är 

varje verksamhetschefs ansvar att se till att personalen i vården har den kompetens och 

kunskap som krävs för att utföra specifika uppgifter. Vidare sägs att verksamhetschefen är 

den som är ansvarig för att vården som bedrivs inom verksamhetens område utförs på det 

mest kostnadseffektiva, patientsäkra och av högst kvalitet. Råden anger inte vilken 

personalkategori som bör utföra vad.  

 

Andra länder såsom Storbritannien, USA, Canada och Australien har i etablerandet av 

behandlingssjuksköterskor på akutmottagningar kommit längre och har där pågått under en 

längre tid. Speciellt i Storbritannien har uppgifterna för erfarna sjuksköterskor på 

akutmottagningarna expanderats. I en studie nämns att 25 procent av alla patienter vilka 

besöker en akutmottagning i Storbritannien kan tas om hand om av erfarna 

akutsjuksköterskor. Studien jämför erfarna akutsjuksköterskors och sjukgymnasters 

behandling av mjukdelsskador på nedre extremiteter med läkare. Studien påvisade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan utgången av behandlingsåtgärderna av de erfarna 

akutsjuksköterskorna eller sjukgymnasterna jämfört med läkare (Middelton McClellan, 

Cramp, Powell och Benger, 2012).  

Behandlingssjuksköterskans arbete  

Svenska behandlingssjuksköterskor bedömer och behandlar patienter äldre än 14 år. De 

specifika sökorsaker vilka processas av behandlingssjuksköterskor är till exempel skada hand 

eller underarm, skada fot eller underben då det kan röra sig om mjukdelsskador eller 

misstänkta frakturer. Även brännskador eller sårskador som är förhållna på underarm- eller 

ben och i huvudregionen men ej i ansikte, hals eller bröst inkluderas. Skadorna bedöms och 

behandlas enligt specifikt skrivna PM. Exempel på behandlingar vilka 

behandlingssjuksköterskorna kan utföra, efter delegering och utförd internutbildning, är 

suturering, behandling av brännskada, behandling av andra sårskador vilka inte behöver 

suturering samt eventuell tetanus vaccinering vid sårskador (Magnusson, 2014). 

 

Liknande behandlingsmottagningar finns till exempel i Storbritannien. En studie utvärderade 

behandlingssjuksköterskornas arbete på sjuksköterskeledd mottagning för mindre skador i 

Storbritannien i anslutning till St Marys akutmottagning. Mottagningen hade nära samarbete 

med akutmottagningen, röntgen, ortoped och andra relevanta avdelningar. Sammanlagt sex 

stycken sjuksköterskor bemannade mottagningen. Sjuksköterskorna hade lång erfarenhet av 

akutmottagningsarbete och hade innan uppstart av mottagningen genomgått en intensiv 

utbildning med praktisk träning. Mottagningen tog emot patienter över tio år som hade en stor 

variation av mindre allvarliga skador. Enligt fastställda riktlinjer kunde sjuksköterskorna 

beställa röntgenundersökningar på skador nedom armbåge och knä samt för frågeställning om 

främmande kroppar i mjukvävnad. I studien granskades sjuksköterskornas 

röntgenbeställningar och bedömningar i efterhand och det framkom att sjuksköterskor med 

adekvat utbildning och träning är lika bra som läkare i att rekognosera patienter i behov av 

röntgenundersökning och är likaså kompetenta i sina bedömningar (Freij, Duffy, Hackett, 

Cunningham & Fothergill, 1996).  

 

Sjusköterskeledda mottagningar startas inte bara som en avlastning av akutmottagningarna 

utan kan också startas på grund av nedläggning av mindre sjukhus, för stora avstånd och brist 

på läkare. Uppstarten av en sjuksköterskeledd akutmottagning på grund av stor läkarbrist tas 

upp i en studie författad av Mabrook och Dale (1998). Studien utfördes i samband med en 

utvärdering av mottagningen efter ett år.  
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Anledningen bakom beslutet att starta upp en sjuksköterskeledd akutmottagning var att det 

hade visat sig att 80 procent av alla patienter vilka kom till akutmottagningen endast hade 

mindre åkommor. Mottagningen bedrevs av sjuksköterskor samt av Nurse Practitioners (NPs). 

Övergången till att bli en mottagning som endast sköttes av sjuksköterskor var noggrant 

planerad. Det sågs till att sjuksköterskorna erhöll den kunskap som var nödvändig och att de 

fick tillåtelse att beställa röntgenremisser samt ordinera och administrera de läkemedel som 

ansågs nödvändiga för att kunna behandla och skriva ut patienter. Resultatet av studien visade 

att patienterna var fullt nöjda med att tas emot av endast sjuksköterskor och med den 

behandlingen de erhöll. 

 

Det finns akutmottagningar i främst Storbritannien och Australien som anställt NPs, vilka tar 

hand om de patienter som har mindre åkommor så som nedre extremitetsskador eller lättare 

infektioner. Detta motsvarar ca 12.5 % av patienterna som besöker akutmottagningarna enligt 

en studie utförd i Storbritannien. Studien som tar upp detta hade som syfte att jämföra 

omhändertagande av patienter med mindre åkommor av en erfaren akut 

behandlingssjuksköterska och motsvarande AT-läkare. I omhändertagandet ingick det att ta 

anamnes, undersökning av patienten, tolkning av röntgenbilder ta ett behandlingsbeslut, ge 

patienten råd och rekommendationer samt uppföljning. Resultatet av studien visade att både 

akutsjuksköterskan samt AT-läkaren båda gjorde misstag. Likaså fanns ingen signifikant 

skillnad i de bådas skicklighet i bedömning av skada eller i tolkning av röntgenbilder. 

Däremot visade det sig att akutsjuksköterskan var bättre på att ta anamnes samt att färre av 

akutsjuksköterskans patienter behövde söka oplanerad vård relaterat till råd om skadan (Sakr, 

Angus, Perrin, Nixon, Nicholl & Wardrope, 1999).  

Bedömning av skador på nedre extremiteter 

Andra studier har undersökt hur skickliga de sjuksköterskor är som beställer och bedömer 

röntgenbilder. En studie jämförde sjuksköterskor med läkare med olika färdigheter och 

utbildning i röntgenbildstolkning av nedre extremiteter med läkare med liten eller stor 

erfarenhet av detsamma. De sjuksköterskor med mest erfarenhet arbetade till vardags på 

akutmottagningar där de triagerade, utförde klinisk examination, beställde röntgen 

undersökning, ställde diagnos, utförde behandling och skrev ut patienter. Sjuksköterskorna 

med minst erfarenhet arbetade på en akutmottagning, men hade ej någon utbildning eller 

träning i att beställa och bedöma röntgenundersökningar av skador på nedre extremiteter. 

Studien visade att sjuksköterskor vilka hade stor erfarenhet och utbildning i 

röntgenbildstolkning kunde jämföras med erfarna läkares bedömning. De sjuksköterskor som 

hade viss utbildning och liten erfarenhet av röntgenbildstolkning kunde i sin tur jämföras med 

läkare med mindre erfarenhet (Meek, Kendall, Porter & Freij, 1997).  

 

En studie författad av Dereksen, Coupé, van Tulder, Veenings och Bakker (2007) har 

undersökt hur pass kostnadseffektivt det är att specialutbilda sjuksköterskor i att bedöma och 

behandla fot- och ankelskador. Studien jämförde bedömningar på patienter gjorda av de 

specialutbildade sjuksköterskorna med läkare. Resultatet visade att sjuksköterskor skickade 

något fler röntgen remisser än vad läkaren gjorde, men i bedömningen av skadorna fanns 

ingen skillnad. Studiens konklusion tog upp att det som talade för specialutbildade 

sjuksköterskor var att patienternas väntetid minskade samt att nöjdheten hos patienten ökade 

vid genomförd behandling. 

 

I Sverige reglerar föreskriften SOSFS 2004:11 vad som avses med remisser och vem som 

ansvarar för de och vilka som får utföra dem. Med en remiss avses en handling av beställning 

av tjänst eller begäran av övertagande av vårdansvar.  
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Lagen anger vidare att det är varje vårdgivares ansvar att se till att det finns skriftliga riktlinjer 

för hur remisser ska utformas och hanteras. Vidare står det att det är varje verksamhetschefs 

ansvar att se till att det finns skriftliga rutiner som avser vem eller vilka som får utfärda 

remisser och hur hanteringen av svaren ska hanteras. Det nämns inte specifikt vilka 

personalkategorier som får och bör göra vad. 

Nurse practitioners, NPs 

I Det finns endast ett fåtal färdigutbildade NPs för närvarande i Sverige. Deras roll är 

fortfarande omdiskuterad, och framtiden får visa om NPs blir en naturlig del av svensk 

sjukvård. Däremot börjar det komma fler exempel på erfarna sjuksköterskor som får större 

ansvar och befogenheter. En Skandinavisk definition av Nurse Practitioner är:  

 

”En sjuksköterska med en avancerad klinisk kompetens ska självständigt kunna 

bedöma, diagnostisera och ombesörja vanliga akuta hälsobehov och 

hälsotillstånd samt ansvara för och handha uppföljning och vård av långvariga 

hälsobehov på ett avancerat sätt” (Fagerström, 2011 sid 25). 

 

Till detta beskrivs också att NP sjuksköterskan ska kunna genomföra en klinisk undersökning, 

utreda hälsohistoria och hälsobehov på ett fördjupat sätt. Utifrån den kliniska bedömningen 

ska hälsobehov kunna fastställas och utföra omvårdnadsåtgärder och behandlingsinsatser. 

Vidare ska NP sjuksköterskan kunna ordinera undersökningar, medicinering samt remittera 

och skriva in och ut patienter samt ge en helhetsmässig omvårdnad och behandling inom sitt 

specifika fördjupningsområde. Masterexamen eller motsvarig utbildning rekommenderas 

(Fagerström, 2011). 

 

USA har Nurse Practitioners varit en etablerad arbetsgrupp sedan 1960-talet. Rollen spred sig 

sedan till Storbritannien där den funnits sedan 1980-talet. Trots att de länder där NPs finns 

skiljer sig ur ett sjukvårdssystems perspektiv, så finns det vissa internationella likheter i NPs 

utbildning och definition av dess roll (Carryer, Gardner, Dunn och Gardner, 2006).  En studie 

utförd av Cole och Ramirez (2000) har undersökt vilka arbetsområden och vilka procedurer 

Nurse Practitioners utför på akutmottagningar i USA. Detta på grund av att det egentligen inte 

är känt hur stor betydelse Nurse Practitioners har på en akutmottagning och hur många olika 

procedurer de kan och utför. Den visade att Nurse Practitioners på akutmottagningar USA 

utför en stor variation av moment och procedurer. Mer än 50 procent av alla moment hade 

utförts av hälften av alla Nurse Practitioners som deltog i studien.   Endast tre moment av 71 

nämnda hade aldrig blivit utförda av någon av deltagarna.  

Upplevelse 

Enligt Nationalencyklopedin är uppleva ett ord som kan betyda att vara med om något som 

direkt berört en person, gärna något anmärkningsvärt. Det kan även betyda att uppfatta och 

värdera något på ett känslomässigt plan och inte bilda sig en klar åsikt (Nationalencyklopedin, 

nn). En upplevelse är ett substantiv som beskriver något man upplevt. Används vid 

svårbeskrivbar eller ej analyserad helhetskänsla (Nationalencyklopedin, nn). Upplevelse ur ett 

patientperspektiv har blivit en alltmer viktig indikator på kvaliteten i hälso- och sjukvård.  

Studier vilka studerar patienters upplevelse ingår begrepp som effektivitet, tillgångar och 

patientsäkerhet. En positiv patient upplevelse påverkar direkt flera viktiga aspekter av vården 

så som patienternas compliance, patienternas kontinuitet av vården, minskning av klagomål 

samt förbättrad arbetstillfredsställelse och förbättrad arbetsmoral bland hälso- och 

sjukvårdspersonal (Wong, Coulter, Cheung, Yam, Yeoh, och Griffiths, 2013).  
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Problemformulering 

Patientinflödet till akutmottagningar runt om i Sverige ökar stadigt. Att bibehålla hög 

patientsäkerhet genom tidig bedömning och triagering av patienter och att hålla nere 

väntetider till läkare är en stor utmaning. Utveckling av sjuksköterskans roll har därför blivit 

ett nödvändigt steg för att hålla hög patientsäkerhets nivå. Sjuksköterskemottagningar där 

behandlingssjuksköterskor behandlar lättare skador är ett resultat av detta. Som ett led i denna 

utveckling är det viktigt att beskriva hur patienter upplever att behandlas av 

behandlingssjuksköterskan 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att tas emot och behandlas av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagning ansluten till en akutmottagning. 

METOD 

Ansats 

Då syftet i studien var att ta reda på patienters upplevelser med att bedömas och behandlas av 

sjuksköterskor har studien en kvalitativ ansats. Författaren önskade beskriva patienters 

upplevelse av att bedömas och behandlas av en sjuksköterska, vilket passar väl in med 

kvalitativ metod. 

 

Enligt Polit och Beck (2010) har kvalitativ ansats använts inom många olika discipliner. Inom 

varje disciplin har metoder utvecklats vilka kan besvara frågor av särskilt intresse. Däremot är 

de karaktäristiska för kvalitativ ansats beskrivna så att de kan tillämpas över alla områden. 

Generellt kan kvalitativ ansats beskrivas som en sammanslagning av varierande 

datainsamlings strategier och är en generellt mycket flexibel metod, då den under 

datainsamlingen kan justera information. Det är även en holistisk metod, eftersom den strävar 

efter att få kunskap om helheten. Det kan dock vara en krävande metod då det kräver av 

forskaren att inte bara bli intensivt delaktig sitt arbete utan även själva instrumentet för 

forskningen. Vidare krävs fortlöpande analys av data för att avgöra när insamlingen är mättad.  

 

Majoriteten av studier av kvalitativa ansats kan enligt Polit och Beck (2010) bäst beskrivas 

som kvalitativ beskrivande forskning. Kvalitativa forskningsstudier har ett framåtskridande 

vilken bäst kan liknas som en cirkel, forskarna undersöker kontinuerligt och tolkar data och 

tar efter hand, allteftersom vad som upptäcks, beslut om i vilken riktning arbetet ska 

fortskrida. Det är med andra ord enligt Polit och Beck (2010) en mycket flexibel arbetsmetod.  

Tack vare flexibiliteten i kvalitativ ansats möjliggör det för forskaren att i uppstarten av 

studien ha stor frihet i vad gäller planering och design för studien påpekar Polit och Beck 

(2010). Däremot krävs av forskaren stor framförsikt i vad gäller tidsplan för studien.  

Hur lång tid forskaren har, både finansiellt och emotionellt, för datainsamling är frågor som 

noggrant måste gås igenom. Med andra ord måste kvalitativa forskare planera och vara 

medvetna om alla eventuella oförutsedda händelser vilka kan uppkomma. Polit och Beck 

(2010) anger en rad exempel på beslut och frågor vilka är nödvändiga att besvaras i den 

långsiktiga planeringen.  
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Bland annat beskrivs vikten av att besluta om ett brett ramverk eller tradition för att guida i 

design val, utveckla en datainsamling strategi, besluta om vilken utrustning som kan bäst 

lämpa sig vid insamling och analys av data och till slut även att identifiera eventuella 

personliga bias, uppfattningar, antaganden över fenomenet eller studieplatsen.  

 

Steg vilka ingår i studier med kvalitativ ansats är enligt Polit och Beck (2010) urval, 

datainsamling, data analys och tolkning av data. Data analysen innefattar att samla ihop 

sammanhörande typer av berättande information i en sammanhängande ordning. Allteftersom 

analysen och tolkningen fortgår börjar forskaren utröna teman och kategorier, vilka kan 

användas för att ge en rik beskrivning av fenomenet eller teorin.  Då teman kan fastställas ur 

dataanalysen anses datainsamlingen vara mättad och med detta kan insamlingen av data 

avslutas.  

Population 

Alla patienter som genomgått bedömning samt behandling av en behandlingssjuksköterska på 

sjuksköterskemottagning på en akutmottagning i Sverige ingår i studiepopulationen. Dessa 

patienter finns registrerade med namn och adress på sjuksköterskemottagningen. 

Urval 

Av alla tillfrågade patienter som var villiga att delta i studien gjordes ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval görs då författaren önskar få deltagare vilka är typiska för populationen eller 

vilka anses ha extra stor kunskap inom området vilket ska undersökas. I detta fall önskades 

deltagare vilka hade en vilja att delta samt ansåg sig ha mycket att berätta om sin erhållna 

kunskap. En variation av kön, ålder och behandlad åkomma önskades för att på så vis få så 

omfattande data som möjligt (Polit & Beck, 2012). Målet var att samla in sex till tio stycken 

informanter. Sammanlagt sju informanter tackade slutligen ja till att delta i studien. 

Informanterna var mellan 18 och 73 år, fyra män och tre kvinnor. Tre hade sårskador vilka 

hade suturerats, en hade en radius fraktur, medan övriga hade mjukdelsskador på nedre 

extremiteter.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för att delta i studien var patienter över 18 år som genomgått bedömning 

samt sjukvårdandebehandling av en behandlingssjuksköterska på en sjuksköterskemottagning 

på akutmottagningen och kunde uttrycka sig på det svenska språket. Exklusionskriterier var 

patienter som enbart fått en bedömning av behandlingssjuksköterska, var under 18 år samt ej 

kunde uttrycka sig väl på svenska.   

Genomförande 

Information till verksamhetschef 

Då studien var av kvalitativ design kunde inte behovet av det exakta antalet informanter 

förutsägas. Berörd verksamhetschef informerades och tillfrågades om godkännande för 

genomförande av studien via ett brev (Bilaga I). Godkännande om genomförande av studien 

påvisades genom en underskrift. Godkännande från verksamhetschef krävdes för att få ta del 

av de patienter som behandlats av en behandlingssjuksköterska på akutmottagningens 

sjuksköterskemottagning. På så vis erhölls namn, behandlingsorsak och hemadress på de 

informanter som ingick i inklusions- och exklusionskriterierna.  
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Rekrytering av informanter 

Det var sammanlagt 218 personer som hade besökt sjuksköterskemottagningen sedan 

uppstarten 14:e maj 2014 till starten av studien 5:e januari 2015. Vid genomgång av 

patientinformations anteckningar vilka fanns på sjuksköterskemottagningen erhölls 

sammanlagt 98 stycken namn och adresser på informanter vilka föll in i inklusions- och 

exklusionskriterierna. Författaren skickade forskningspersonsinformationsbrev (Bilaga II) till 

samtliga av dessa informanter. Av de 209 personerna exkluderades 71 stycken på grund av att 

deras adresser ej fanns tillgängliga, var skrivna i ett annat län eller land och 49 stycken 

exkluderades på grund av för låg ålder. Av de 98 stycken erhölls svar via mail eller 

telefonkontakt från sammanlagt fyra stycken informanter, varav tre stycken bokades in för 

intervju. Den fjärde skulle återkomma för inbokning av tid och plats men återkom aldrig. 

Övriga informanter rekryterades på plats på akutmottagningen under perioden 5:e till 31:e 

januari 2015 efter att de genomgått behandling hos behandlingssjuksköterska. Två 

informanter rekryterades på detta sätt av författaren själv. Ytterligare fyra informanter visade 

intresse av att vara med i studien. Detta efter att författaren fått hjälp med att informera om 

studien till lämpliga informanter av behandlingssjuksköterskorna då författaren ej hade 

möjlighet att vara på plats för rekrytering. Tre av dessa bokades in för intervju efter 

telefonkontakt med författaren där ytterligare information om studien delgavs. Den tredje 

avstod då hen ej hade tid.  

Frågeguide 

En frågeguide (Bilaga III) utformades med en inledandefråga och tre följande strukturerade 

frågor. Författaren förberedde även ett antal sonderande frågor som skulle kunna vara till 

hjälp för att få mer svar och för att försöka sondera innehållet i svaren. Avslutningsvis 

formulerades en avslutningsfråga där informanten själv fick möjlighet att ta upp något som 

inte sagts eller förtydliga något. Kvale och Brinkman (2014) rekommenderar att författarens 

frågor i en intervju bör vara korta och enkla. Vidare föreslår de, något som författaren tog 

fasta på, att den inledande frågan kan gälla en specifik situation. Författarens inledande fråga 

bad informanterna att berätta om deras upplevelse av att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska. Frågeguiden var av en dynamisk karaktär. Det vill säga 

förhoppningen med frågorna var att stimulera till ett positivt möte och få informanterna att 

tala öppet om sina upplevelser (Brinkman och Kvale, 2014). Det upplevdes svårt av 

författaren att formulera frågor vilka endast svarade på syftet och inte på något annat. 

Frågeguiden testades under pilotintervjun. Det framkom då att frågeguiden fungerade men 

författaren ställde under pilotintervjun en rad sonderandefrågor utöver de uppföljningsfrågor 

vilka hade förberetts.  

Pilotintervju 

Pilotintervjun var en möjlighet för författaren att testa sin förmåga i intervjuteknik samt om 

frågeguidens innehåll var tillräckligt bra. Då författaren aldrig förr träffat informanten, utan 

endast talat kortfattat med hen i telefon, kändes det viktigt att försöka skapa en förtroende 

givande relation med informanten. Detta gjordes genom att prata lite allmänt först om 

studiens syfte och varför författaren genomförde den. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är de 

första minuterna av en intervju avgörande för att förmå informanten att delge sig av sina 

känslor och upplevelser. Genom att författaren visar intresse, förståelse och respekt och 

lyssnar uppmärksamt skapas en god kontakt.  

 

Pilotintervjun hölls med den informant som först hörde av sig till författaren. Intervjun hölls 

på akutmottagningen efter överenskommelse med informanten. Författaren hade innan 

intervjun förberett sig väl genom att studera frågeguiden.  
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Under pilotintervjun testades frågeguiden (Bilaga III). Det som framkom var att informanten 

samtalade väldigt kortfattat kring frågorna. Författaren försökte att dryga ut svaren genom att 

ställa sonderandefrågor. En annan brist som framkom var att författaren under intervjun inte 

vågade vänta ut utförligare svar av informanten vid tystnad, utan ställde skyndsamt nästa 

fråga. Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan tystnaden användas för att driva intervjun 

vidare. Intervjusituationen kan annars liknas med ett förhör, där frågorna hela tiden avlöser 

varandra. På grund av detta kan antas att tidsåtgången för pilotintervjun endast blev dryga 13 

minuter. Efter genomlyssning av intervjun ansågs innehållet av intervjun ändå vara tillräcklig 

bra, så den behölls.  

 

Sammantaget resulterade pilotintervjun inga förändringar av frågeguiden. Författaren tog med 

sig kunskapen om att informanterna kunde svara mycket kortfattat på frågorna. Det krävdes 

sonderandefrågor och att be informanterna om att förtydliga sina svar ytterligare med 

uppföljningsfrågor samt de förberedda sonderande frågorna för djupare innehåll. Dessutom 

insåg författaren brister i sin intervjuteknik. I framtida intervjuer krävdes att hon skulle vara 

mer vaksam med att våga bemöta tystnad bättre och invänta förtydligande svar självmant av 

informanterna, för att på så vis undvika förhörskaraktär på intervjun.  

Intervjuer 

Intervjuerna hölls på en plats efter överenskommelse med informanterna. Författaren åkte till 

två av informanternas arbeten och höll intervjun på deras kontor. Övriga intervjuer hölls på 

plats på akutmottagningen i anhörigrummet, då detta var en avskild och lugn plats. Beräknad 

tid för varje intervju var 20-30 minuter, den verkliga tiden för intervjuerna blev mellan 8 

minuter och 25 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon med 

inspelningsfunktion och utfördes med hjälp av en frågeguide (Bilaga III). Det var viktigt att 

författaren använde inspelningsapparat som den kände sig bekväm med, så att inte några 

tekniska misstag gjordes under intervjusituationen (Doody  & Noonan, 2013). Inspelningarna 

var under datainsamlingsperioden endast tillgängliga av författaren då den förvarades i hens 

närhet samt att ett kodlås som endast kunde öppnas av författaren var på mobiltelefonen. På så 

vis säkerställdes att inspelningarna ej nåddes av obehöriga. Efter varje intervju sparades 

inspelningarna i form av en kod och daterades noga med datum och tid för intervjun (Polit & 

Beck, 2012). 

Databearbetning 

Transkribering 

Efter att ha lyssnat igenom de inspelade intervjuerna transkriberades intervjuerna ordagrant. 

Transkriberingarna utfördes oftast i direkt anslutning efter genomförd intervju, eller dagen 

efter då intervjuerna hölls på kvällstid. Naturliga pauser, skratt och suckar togs med i 

transkriberingen. 

Detta för att inte missa den icke verbala kommunikationen som skedde under intervjun, då 

denna kunde bidra med viktig information. (Graneheim & Lundman, 2004)  

Analys 

Innehållsanalys användes för att analysera data. Definitionen av innehållsanalys är:  

 

Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts 

(or other meaningful matter) to the contexts of their use (Krippendorf, 2013. Sid 24). 
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Metoden innebär systematisk läsning av texter, bilder och symbolisk materia. Det är en metod 

vilken går att lära sig och kan särskiljas från forskarens auktoritet. Metoden ger forskaren nya 

insikter och ökar forskarens förståelse om ett särskilt fenomen eller ger nya praktiska 

lösningar. Innehållsanalys var från början en metod vilken användes främst inom massmedia, 

men har under det senaste århundradet spridit sig inom flera områden (Krippendorff, 2013). 

En studie av Elo och Kyngås (2007) vilkens syfte var att belysa hur innehållsanalys kan 

användas, beskriver att innehållsanalys används flitigt i många omvårdnads studier. De 

vanligaste områdena inom ämnet omvårdnad där den används är inom psykiatrin, gerontologi 

och folkhälsostudier.  

 

Det är inte förrän på senare år som kvalitativ innehållsanalys använts mer frekvent i 

framförallt omvårdnads studier. En artikel vilket påvisar detta är skriven av Hsieh & Shannon 

(2005). De konstaterade att hela 4000 artiklar med sökordet innehållsanalys fanns tillgängliga 

mellan åren 1991 och 2002 vid en sökning i databasen CINAHL. Anledningen till att 

innehållsanalys blivit etablerad inom just omvårdnads forskning tros vara att den ger 

forskaren stor flexibilitet samt att den är mycket innehållskänslig metod (Elo & Kyngäs, 

2007) Det har tidigare ansetts att anledningen till att innehållsanalys trots sin flexibilitet samt 

stora användningsförmåga inom många områden inte varit så ansedd varit på grund av 

saknaden av en klar definition och procedurer (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Vid analys av en text bör beslut tas om analysen ska belysas utifrån ett manifest eller latent 

innehåll. Analys på latent innehåll innebär att analysen fokuserar på tolkningen av 

underliggande meningar, vad texten pratar om och relationerna den belyser. Manifest innehåll 

belyser däremot de självklara och synliga delarna av texten. Latent innehållsanalys användes 

vid denna studie (Graneheim  & Lundman, 2004)  

 

De olika vetenskapliga begreppen vilka tillhör innehållsanalys är analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Val av analysenhet är ett 

mycket viktigt ställningstagande. Analysenheten bör vara tillräckligt stor för att utgöra en 

helhet och tillräckligt liten för att den ska vara möjlig att analysera (Graneheim  & Lundman, 

2004).  

 

En del av en text som behandlar ett specifikt område kallas för domän. Exempel på domän 

kan vara delar av text som sammanfaller med frågeområden i en frågeguide. Specifika ord, 

meningar eller stycken av text är exempel på en meningsenhet, en meningsbärande del av 

texten. Meningsenheterna bör vara lagom stora och utgör då grunden för analysen. För att 

texterna ska vara mer lätthanterliga bör texten under analysarbetets gång kondenseras och 

abstraheras. Kondensering av texten är en process vilken gör texten kortare, men behåller 

samtidigt det centrala innehållet.  

Att lyfta innehållet till en högre logisk nivå är att abstrahera en text. Abstaktionens giltighet 

bör noggrant kontrolleras mot meningsenheter och kondenserad text (Graneheim & Lundman, 

2004, och Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Vidare kodas och kategoriseras texten. En kod är en etikett på en meningsenhet vilket 

kortfattat beskriver dess innehåll. Koderna skapas alltid med hänsynstagande till 

meningsenhetens kontext. Koderna ska hjälpa forskaren att reflektera över insamlad data på 

nya sätt. Andra steget är att skapa kategorier, vilket är kärnan i innehållsanalys arbetet. En 

kategori består av flera koder som har ett liknande innehåll. Inga data får falla emellan två 

kategorier eller passa in i en eller flera kategorier. Ingen data, vilken svarar på syftet får 

uteslutas för att det saknas en lämplig kategori.  
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En benämning på en kategori ska svara på frågan ”Vad?” och relatera till innehållet på en 

beskrivande nivå. En kategori kan bestå av en eller flera underkategorier på olika nivåer av 

abstraktionen. Underkategorierna kan sorteras och lyftas upp till en kategori likaså som en 

kategori kan delas in i underkategorier. (Graneheim & Lundman, 2004, och Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Det sista steget i analysen är att skapa tema. Enligt Graneheim och Lundman (2004) anses ett 

tema att vara en tråd av underliggande meningar genom de kondenserade meningsenheterna, 

koderna eller kategorierna på en tolkande nivå och ska kunna svara på frågan ”Hur”. Ett tema 

är inte nödvändigtvis exklusivt inbördes då all data har flera innebörder. En kod, 

meningsenhet eller kategori kan tillhöra fler än ett tema.  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvalitativa studier måste uppnå trovärdighet och tillförlitlighet. För att beskriva en studies 

trovärdighet används koncepten kredibilitet, pålitlighet och överförbarhet. Kredibilitet 

konceptet handlar om studiens syfte, hur stor tillit insamlad data har med studiens 

arbetsprocess. Kredibiliteten ökar i en studie med informanter med olika upplevelser då det 

ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan från olika synvinklar. Även att använda en 

lämplig metod för datainsamling och mängden insamlad data ökar kredibiliteten. Till slut har 

även valet av mest lämplig meningsenhet i analysprocessen. Meningsenheterna får inte vara 

varken för långa eller för korta. Om meningarna är för långa kan de innehålla flera olika 

meningar och kan då bli svårhanterliga. För korta eller för smala meningar kan leda till 

fragmentering (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Pålitligheten i en studie avgörs i och med hur mycket studiens data ändras över tid och 

ändringar gjorda under studiens gång på grund av forskarens beslut under analys processen. 

Detta gäller framförallt vid stora data mängder vilka samlats in under en längre tid. Det kan då 

uppstå inkonsekvens under datainsamlingen (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Till sist avgörs en studies trovärdighet om hur väl studiens resultat kan överföras till andra 

omgivningar eller grupper. För att öka överförbarheten är det upp till författaren att ge utförlig 

beskrivning av kultur och kontext, urval och karaktäristiska av informanterna samt 

datainsamlings- och analysprocessen. Till slut kommer även en rik och kraftfull presentation 

av resultatet tillsammans med lämpliga citat av informanter öka överförbarheten (Graneheim 

och Lundman, 2004).  

 

En studies tillförlitlighet avgörs av hur stor tillförlitlighet instrumentet som används har. Ett 

instruments tillförlitlighet avgörs i hur stor grad samma mått fås fram efter ett antal olika 

mätningar. För att mäta ett instruments tillförlitlighet kan triangulering användas.  

Vid triangulering kan till exempel samma data undersökas av olika antal forskare eller olika 

instrument används vid analysen för att se om samma resultat fås fram (Polit och Beck, 2012).  
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

…ja det var ingen 

väntetid och jag 

blev.. undersökt i 

princip direkt och 

fick information 

om att hon skulle 

kolla…. Jag var 

jätteglad för det 

för det var så 

snabba puckar… 

(4) 

Upplevelse av 

att vården var 

effektiv 

Effektivitet Ingen väntetid Upplevelse av 

effektiv vård 

Upplevelse 

av snabb 

bedömning 

och 

behandling 

… jag kände.. hon 

var glad och 

trevlig… och det 

gick snabbt och 

inga problem och 

det fixade sig och 

det var jättebra… 

(3) 

Upplevelse av 

sjuksköterskans 

egenskaper 

Kompetens Sjuksköterskans 

egenskaper 

Upplevelse av 

sjuksköterskans 

professionalitet 

Upplevelse 

av tillit till 

sjukskötersk

ans 

behandlande 

kunskaper 

Forskningsetiska övervägande 

Då denna studie var ett självständigt arbete på magisternivå behövdes ej enligt CODEX, 

Centrum för forsknings- och bioetik (2013) ett godkännande fås från etiska 

forskningsnämnden. Däremot har etiska överväganden följt hela forskningsprocessen från 

planering till avrapportering. De forskningsetiska principerna som formulerats av 

Vetenskapsrådet (2011) har att följas under hela arbetet. De forskningsetiska principerna 

fastställer hur forskaren bör förhålla sig till samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informanterna fick självmant avgöra om de ville delta i studien och om så var fallet lämnade 

de informerat samtycke. Det innebar att informanterna informerades om det allmänna syftet 

till studien, om hur den genomfördes och om de eventuella risker eller fördelar som skulle 

kunna vara förenade med att delta. Det innebar också att informanterna när som helst under 

studiens gång hade rätt att dra sig ur, då det var ett frivilligt deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta gjorde de tillfrågade informanterna då de skrev under och lämnade in informerat 

samtycke vilket de fick med forskningspersonsinformationsbrevet (Bilaga II).  

 

Vidare respekterades informanternas konfidentialitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

innebär konfidalitet att privata data vilken kan identifiera informanterna i studien inte kommer 

att avslöjas. Detta åstadkoms genom att informanterna anonymiserades genom att de 

tilldelades en kod under intervjun, vilken följde med genom analysprocessen och 

resultatdelen. Inspelat material förvarades så att enbart författaren hade tillgång till denna och 

när studien avslutades förstördes allt inspelat och transkriberat material.  

Det inspelade materialet var enbart i författaren ägo och användes enbart till uppsatsen och 

kommer inte att användas av någon annan eller i något annat sammanhang eller syfte. Dessa 

åtgärder var ytterligare handlingar vilka försäkrade deltagarnas konfidentialitet. 
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RESULTAT 

Resultat av analysen delades upp i två olika tema vilka passade väl in med studiens syfte: 

Patienters upplevelse av att bedömas och behandlas av behandlingssjuksköterska. De tema 

som analyserades fram var upplevelse av snabb bedömning och upplevelse av tillit till 

sjuksköterskans behandlande kunskaper. Resultaten framkom efter latent analys av texten. 

Därmed har vad som sägs i texten tolkats för att få en djupare innebörd. Varje tema delades 

vidare in i fyra kategorier. De fyra kategorierna var: upplevelse av effektiv vård, upplevelse 

av att vara med om något nytt, upplevelse av sjuksköterskans kompetens samt upplevelse av 

tillit. 

 

Tabell 2: Exempel ur analysprocessen 

 

Kategori  Tema 

Upplevelse av effektiv vård Upplevelse av snabb bedömning och 

behandling Upplevelser av att vara med om något nytt 

Upplevelse av sjuksköterskans kunskaper 

Upplevelse av säker vård 

Upplevelse av snabb och produktiv vård Upplevelse av tillit till sjuksköterskans 

behandlande kunskaper Upplevelse av att vara med om en positiv 

upplevelse 

Upplevelse av sjuksköterskans 

professionalitet 

Upplevelse av tillit 

Upplevelse av snabb bedömning och behandling 

Upplevelse av effektiv vård 

Majoriteten av alla informanter beskrev en mycket positiv upplevelse av att bedömas och 

behandlas av en behandlingssjuksköterska. Det som var utmärkande positivt var känslan av att 

vården var effektiv. Många av informanterna uppgav exakta tider för hur länge de vistas på 

akutmottagningen och hur imponerande det var att det hade gått så snabbt.  

 

… jag kom dit före alla andra patienter… men det kanske var för att jag hade 

öppet sår eller blödande… eller jag blödde… men det var jättebra det var jätte 

effektivt.. eh jag har själv suttit på akut förut och bara väntat och väntat så det 

kändes skönt det gick… hon var jättetrevlig… (3) 

 

Det som även var utmärkande var att informanterna uppgav att vården var effektiv då det inte 

fanns någon dötid. Informanterna uppgav att behandlingssjuksköterskorna talade om vad som 

skulle hända och i vilken ordning sakerna skulle hända. Dessutom tittade 

behandlingssjuksköterskorna till informanterna tätt, vilket även det upplevdes som effektiv 

tid. 

 

… lite väntetid… men det får man väl räkna med… men jag upplevde att det i 

alla fall flöt på… att det liksom inge… att det inte stagnerade nånstans och man 

blev avglömd nånstans i något bås… utan man blev till tittad och 

omhändertagen precis hela tiden… det det hände saker hela tiden… man kände 

att man var på g hela tiden och man inte bara satt och vänta vänta vänta… och 
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inte visste vad som skulle inträffa eller hända… ske… utan man blev 

informerad… och det löpte på hela tiden… dom tog ve liksom… först in då och 

sen till röntgen… sen fick gips så det… nä jag tyckte det var väldigt smidigt… 

rutinerade och vana.. det kändes tryggt… (6) 

 

…ja det var ingen väntetid och jag blev.. undersökt i princip direkt och fick 

information om att hon skulle kolla…. Jag var jätteglad för det för det var så 

snabba puckar… (Informant 4) 

Upplevelse av att vara med om något nytt 

Informanterna uppgav alla att de hade tidigare erfarenheter från besök på akutmottagningar. 

Att de vid detta besök hade behandlats av en behandlingssjuksköterska upplevde de alla som 

positivt. Det som utmärktes som mest positivt var upplevelsen av hur effektiv behandlingen 

var. Detta var något nytt de inte tidigare upplevt under andra besök på akutmottagning.  

  

… för jag känner att det var jättebra… och jag tror att det definitivt… så om 

man tänker på hur snabbt det gick… jag kom in och fem minuter senare kom jag 

in i rummet och blir behandlad.. och då känner jag att.. att det var jätte snabbt 

och jätte effektivt och att jag definitivt nånting som kanske borde implementeras 

på andra sjukhus också… för det var verkligen jätte.. jätte snabbt.. jättebra 

tycker jag det var… (3) 

 

… måtte dom inte ta bort det här för det var så väldigt bra måtte dom få 

fortsätta dom gör ett kanon jobb.. och dom avlastar mycket för det märker man 

ju för jag slapp ju träffa läkare och han eller hon slapp träffa en patient 

ytterligare… (4) 

 

Förutom att behandlingen upplevdes som effektiv angavs upplevelser av att 

behandlingssjuksköterskorna ändå upplevdes som lugna och avslappnade, vilket bidrog till att 

informanterna själva blev lugna.  

 

… att dom tog sig den tiden och att det kändes inte stressande situationen i sig 

kändes inte stressande även om det var väntetid och värk och så men det där 

upplevelsen blev mycket lugnare… (6) 

Upplevelse av sjuksköterskans kunskaper 

Ingen av Informanterna upplevde några konstigheter med att de bara träffade en 

behandlingssjuksköterska som behandlade dem. De uppskattade alla att behandlingen gick 

snabbt.  

 

… mycket bra.. mycket professionellt… hon visste vad hon gjorde i varje steg… 

hon pratade med mig under tiden… det var aldrig några tveksamheter hon 

kollade om att jag mådde bra att det kändes bra… men det kändes som att hon 

verkligen visste vad hon gjorde… hon.. ja hon.. hon kollade med mig hela tiden 

att det här.. känner du.. kan du röra dina fingrar ordentligt.. hur känns det här 

när jag trycker här… hon hade verkligen koll på vad hon gjorde kändes det 

som.. och ja.. hela tiden god ton och det kändes inte som att hon behövde sitta 

och anstränga sig tänka igenom varje steg innan hon gjorde det utan det kändes 

som att det var väldigt naturligt och… duktigt.. dessutom blev resultatet väldigt 

fint (skratt)… (3) 
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Informanterna upplevde att behandlingssjuksköterskorna utförde ett bra arbete. Samtidigt så 

angav informanterna att de upplevde det som naturligt att det kunde vara sjuksköterskor som 

behandlade dem då det upplevdes som diagnoserna de hade ändå inte var så komplicerade. 

Den allmänna uppfattningen var även att behandlingssjuksköterskorna inte skulle utföra 

sådant arbete om de inte hade kompetensen att utföra det. 

 

… nu var det väl en ganska enkel diagnos så jag var aldrig orolig så så det 

spelar ingen roll om jag nu träffade en sjuksköterska eller om jag hade träffat 

en läkare för jag hade nog fått samma svar ändå… nu är ju jag ganska trygg i 

mig själv då men jag vet… men det blir väl… det är väl enklare åkommor som 

dom ska ta hand om som jag förstod då… (6) 

Upplevelse av säker vård 

Det var ingen av informanterna vilka upplevde att de kände sig osäkra eller inte kände sig 

nöjda med att behandlas av en behandlingssjuksköterska. Tvärtom upplevde de det som en 

naturlig sak att behandlingssjuksköterskor behandlade dem och att de kände tillit till den 

behandling de erhöll.  

 

… så länge som det är en person som är kunnig så… är det väl.. så är jag helt 

nöjd.. jag menar vi har distriktsköterskor och vanliga sköterskor ute på 

vårdcentraler.. jag ser inte.. jag tycker att det är ungefär samma sak… jag vet 

inte om nån skulle kräva att en läkare syr ihop en… det.. jag menar ett mindre 

så behöver man väl inte hjälp av en läkare för att sy… jag kan inte se.. jag 

menar det var väl nånting så här stort … så att det.. jag är helt nöjd med det… 

(2) 

 

… inget särskilt utan det var väl… dom vet väl vad dom gör… så det.. nä det är 

väl jätte bra… det enda dom gjorde var att titta på foten dom klämde lite.. och 

la på bandage… och talade om för mig vad röntgenbilderna visade så det… så 

det… nä det var bara… det var inget… dom kan väl sin sak tänker jag… annars 

skulle det väl inte vara så att dom skulle behandla mig om dom inte kunde… nä 

så det var jätte bra… (7) 

 

Tilliten till den behandling informanterna erhöll från behandlingssjuksköterskorna förstärktes 

av upplevelsen av att de bidrog till att underlätta för akutverksamheten. Att läkarnas arbete 

skulle utnyttjas av de mest kritiskt sjuka upplevdes som en självklarhet av de allra flesta 

informanterna.  

 

… som trycket har vart på akuten när de läser tidningen och det så måste ju det 

här… underlätta en del.. om det inte är några svårare grejer utan en sjuksyster 

kan ta tag i det… (1)  

Upplevelse av tillit till sjuksköterskans behandlande kunskaper 

Upplevelse av snabb och produktiv vård 

Informanterna upplevde det som positivt att behandlingssjuksköterskorna behandlade dem då 

det upplevdes som att de sparade tid i och med detta. Tidsbesparingen upplevdes komma från 

att de slapp vänta på läkare då det från tidigare erfarenheter uppgavs att det är läkaren som 

informanterna fått vänta på.  
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… alltså så tycker jag att det är ju helt ok att.. det är väl bättre att en syster tar 

hand om en än läkarna för dom som är stressade verkar det ju va… så att det… 

ja jag vet inte det… men ska jag jämföra när jag vart här med svärmor två 

gånger här och suttit… ifrån klockan fyra till klockan halv två på natten innan 

doktorn kommer då.. då var ju det här jättebra.. det var ju gjort på ett 

ögonblick… (1) 

 

Vårdtiden upplevdes även som effektiv då det var endast en person som informanterna 

träffade. Behandlingssjuksköterskan var den som bedömde och behandlade och informerade 

om vad som skulle ske.  

 

… sen var det skönt också på ett sätt att få träffa en sköterska på en gång som 

kunde titta bedöma än att vänta in en läkare för det tar ju en sån tid… men hon 

hade ett sån professionellt bemötande så jag kände ingenting om att hon bara 

var syrra… (4) 

Upplevelse av att vara med om en positiv upplevelse 

Informanterna upplevde detta akutmottagningsbesök som en positiv upplevelse, vilket de inte 

upplevt vid andra besök. Det som var mest utmärkande positivt var att informanterna 

upplevde vistelsetiden som kompakt och trevlig. 

 

… ja för det här med tiden… för det vet jag att man har suttit och väntat och 

väntat och så kommer det något som är mycket viktigare som är mycket 

sjukare… så man kan få sitta både i tre fyra timmar emellanågot… inte för att 

man har varit här så jätte ofta men dom gångerna kommer man ju ihåg… för 

man har suttit så länge och väntat.. så då kan dom ju ha det här istället… 

jättetrevligt… (7) 

 

… ja men det är ju just det att vi blev så otroligt… positivt glada… både jag och 

dottern eftersom det var så markant skillnad från tidigare upplevelser så jag… 

och man gick... även om jag (skratt) även om jag har ont så gick jag härifrån 

med ett leende på läpparna ändå för att det var så upplevelsen i sig var så… var 

så trevlig… mitt upp i alltihopa… så jag förordar varmt… ska det vara… att om 

det ska bli… hellre en sån här med sjuksköterskor då… (6) 

 

En annan faktor som kom upp av vissa informanter var att de upplevde att 

behandlingssjuksköterskornas arbete inte utmärkte sig. De upplevde däremot att arbetet 

liknade det de var vana av att en läkare utförde. 

 

…i det här fallet var det ju mer hon som ställde frågorna som jag var van vid att 

läkaren hade gjort… och hennes sätt att fråga och lyssna… (4) 

Upplevelse av sjuksköterskans professionalitet 

Behandlingssjuksköterskorna upplevdes av informanterna som kompetenta utefter vad de sa 

och hur de bemötte dem.  

 

…låter det som att en person som kommer vet vad han pratar om då är det det 

jag… det det viktigaste… sen vad det står på namnskylten tycket jag det… det är 

mindre viktigt egentligen… (2) 
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Behandlingssjuksköterskornas egenskaper upplevdes som viktiga aspekter i hur kompetenta 

informanterna upplevde de vara. Egenskaper som uppgavs var glad, trevlig, lugn, ödmjuk och 

lyhörd. 

 

… jag kände.. hon var glad och trevlig… och det gick snabbt och inga problem 

och det fixade sig och det var jättebra… (3) 

 

… hon var i alla fall ödmjuk och lugn det var hon… så där försiktig när hon höll 

på med fingret åh… frågande ifall det gjorde ont… och så det gjorde hon… (5) 

Upplevelse av tillit 

Informanterna upplevde en tillit i att behandlas av behandlingssjuksköterskorna. Tilliten 

baserades inte enbart på kompetensen hos behandlingssjuksköterskorna utan även av 

upplevelsen av vistas på sjukhus där det upplevs som självklart att omhändertas kompetent 

vårdpersonal. Vilken kategori av vårdpersonal som gör vad upplevs inte spela någon roll för 

informanterna.  

 

… jag tänkte väl inte så mycket på det egentligen .. utan var väl bara angelägen 

om att få mitt sår omhändertaget egentligen… det var väl det enda jag tänkte på 

… och sen var jag lite rädd att det skulle bli nån långtidsskada på knät då.. så 

därför fokuserade jag inte så mycket på det så.. utan jag får den behandling jag 

får… … huden hade försvunnit då… så att det.. då blir man ju lite… det är ju 

det som man tänker på inte vem som.. inte det där runt omkring… det blir 

mindre viktigt då… (2) 

 

… så länge som man har den kompetensen att bedöma… ifall nånting stämmer 

eller inte… så… ska det inte göra någon skillnad om man är… ens titel alltså så 

att säga… utan det känns man kan lika gärna väl så länge som man blir 

behandlad på rätt sätt… så länge som man får rätt behandling så spelar det 

ingen.. så spelar titeln på personen som behandlar en nån roll… (3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval 

Författaren ville erhålla information om hur informanterna upplevde att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska. Av denna anledning valdes kvalitativ metod då detta skulle vara 

förenligt med syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) används kvalitativ 

innehållsanalys flitigt i omvårdnadsforskning då detta är en metod vilken kan analyseras på 

flera olika sätt och är endast beroende på den subjektiva tolkningen.   

Att kombinera kvalitativ innehållsanalys med intervjuer av semistrukturerade frågor ansågs 

därför som rätt val i sammanhanget.  

 

Författaren hade innan påbörjandet av studien funderingar på om en kvantitativ 

enkätundersökning skulle göras. Detta avslogs dock då det är svårt att fånga patienters 

upplevelser i en enkätundersökning.  
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Författaren önskade starkt undersöka patienters upplevelser av att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska, då detta var något som skulle kunna användas som en del av 

utvärderingen av sjuksköterskemottagningen på den aktuella akutmottagningen. 

Intervjuguide 

Författaren följde rekommendationer från Kvale och Brinkman (2014) och höll frågorna i 

intervjuguiden korta och enkla. Vidare att starta intervjun med en fråga om en specifik 

situation, i detta fall upplevelsen av att tas emot och behandlas av en 

behandlingssjuksköterska, hjälpte informanterna att komma igång att samtala under intervjun. 

Däremot upplevdes det av författaren som svårt att komma vidare i intervjun efter den 

inledande frågan då informanterna tenderade att svara uttömmande redan under den första 

frågan. Därtill ska tilläggas att författaren upplevde att flertalet av de informanter vilka hörde 

av sig själva efter att erhållit hemskickat brev, vara positivt inställda och författaren upplevde 

det svårt att få mer nyanserade svar från dessa informanter. Eventuellt kan även detta fenomen 

förklaras av utformningen av forskningspersonsinformationsbrevet (Bilaga II). Det märktes 

under intervjun att de ville förmedla sina positiva upplevelser av att besökt 

behandlingssjuksköterskor. Av den anledningen var det positivt att informanter rekryterades 

direkt efter besök hos behandlingssjuksköterskan för att få en vidare spridning på informanter.  

Urval 

Genom att ett strategiskt urval valdes erhölls en vid variation av informanter i form av skador, 

kön och ålder. Informanterna som deltog var alla villiga att bidra med deras upplevelser. 

Rekryteringsprocessen av informanter gick till en början trögt. Det beslutades att det inte gick 

att endast förlita sig på svar från informanter vilka tillfrågades via brev, utan rekrytering av 

informanter vilka ingick i inklusions- och exklusionskriterierna påbörjades på plats vid 

sjuksköterskemottagningen.  

 

Genom att både rekrytera informanter genom att skicka förfrågan via brev till de som tidigare 

besökt och ingick i inklusions- och exklusionskriterierna samt att rekrytera på plats efter att 

informanter besökt behandlingsmottagningen erhölls informanter som både kunnat tänka 

igenom sitt bidragande och de som tackade ja till deltagande spontant.  

Genomförande 

Sammanlagt tog det en månad för rekrytering, genomförande av intervjuer och transkribering 

av intervjuerna. Rekryteringen av informanter påbörjades lite senare än från början planerat 

på grund av att verksamhetschef godkännande av genomförande av studien inte erhölls förrän 

den 5:e januari 2015. Rekryteringsprocessen av informanter upplevdes ansträngande av 

författaren dels på grund av förseningen men även relaterat till svagt intresse att delta i studien 

från de tillfrågade informanterna. Att bara fem av 97 stycken tillfrågade informanter brevledes 

svarade var nedslående. En av orsakerna kan vara att det forskningspersonbrevet (Bilaga II) 

vilket skickades ut var för långt och inte fångade de tillfrågade informanternas intresse.  

 

I efterhand anser författaren att mera tid skulle lagts på utformningen av brevet för att på så 

vis förvissas om att det var lättförståeligt och koncist men ändå fick med den information som 

var nödvändig. Ytterligare en sak var att forskningspersonsbrevet hade utseende som en 

bilaga till det självständiga arbetet. Detta insåg författaren inte förrän handledarens 

underskrift var påskriven och då ansågs det försent för att ändra, då det var mitt under 

julledigheten.  
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Författaren har tidigare erfarenhet av att utföra en intervjustudie i samband med självständigt 

arbete på kandidatnivå. Skillnaden då var att författaren inte utförde studien själv. Att utföra 

intervjuer själv medför att det inte finns någon som kan säkerställa att tiden ligger inom 

tidsramen, att intervjuguiden följs, att frågor som ställs är av öppenkaraktär samt att det inte 

finns någon som kan vara som ett bollplank efter genomförd intervju. Däremot finns det flera 

positiva aspekter vilka Brédart, Marrel, Abets-Webb, Lasch och Acquadro (2014) tar upp. Det 

skapas lättare ett tryggare och mer naturligt klimat för samtal vid intervju ensam med 

informanterna, vilket kan underlätta vid intervjuer av mer privatkaraktär. Vidare bidrar 

platsen där intervjuerna hålls till att skapa en lugn och harmonisk miljö för samtal. 

Sjukhusmiljöer kan ibland av vissa upplevas som avskräckande och bidra till att 

informanterna blir mer passiva (Brédart, Marrel, Abets-Webb, Lasch och Acquadro, 2014). 

Att merparten av intervjuerna hölls på akutmottagningen kan i efterhand varit oklokt av 

författaren av denna anledning. Däremot tillfrågades varje informant om önskan om plats att 

hålla intervjun på innan bokning. Två av informanterna önskade hålla intervjun på deras 

arbetsplats, vilket så också gjordes. Vid de tillfällena säkerställde informanterna själva att de 

inte skulle bli störda av telefonsamtal och så vidare, vilket kan hända vid intervjuer på 

informanters hemmaplan (Brédart, Marrel, Abets-Webb, Lasch och Acquadro, 2014). 

Dataanalys 

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analysen av materialet. Analysen 

genomfördes efter ansatsen innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Materialet lästes av författaren ett antal gånger för att därefter kunna urskilja meningsenheter 

vilka kunde besvara syftet. Meningsenheterna kondenserades sedan för att enligt Graneheim 

och Lundman (2004) få en lättare mängd text att analysera vilken fortfarande innehåller 

kärnan vad texten vill framföra. Nästa steg var att sätta kod på de kondenserade 

meningsenheterna. Detta steg hade författaren vissa svårigheter med. För att strukturera upp 

skapades en tabell i Word med meningsenheterna. Det utvisades dock att efter flera vändor av 

analyserande att koderna synliggjordes ganska lätt i slutändan.  

 

Nästföljande steg var enligt Graneheim och Lundman (2004) kärnan av innehållsanalys. Att 

skapa kategorier. Kategorierna skulle svara på frågan ”Vad”. Data får enligt Graneheim och 

Lundman (2004) inte uteslutas då de eventuellt inte passar in i en kategori samtidigt som data 

inte får passa in i fler än en kategori. Kategorierna kan sedan delas i flera underkategorier. 

Sista steget var att tematisera kategorierna med syfte att sammankoppla underliggande 

meningar till kategorier. Teman ska enligt Graneheim och Lundman (2004) kunna besvara 

frågan ”Hur”.  De avslutande stegen var väldigt svåra enligt författaren. Svårigheten låg i att 

samtidigt som att behålla syftet lyfta texten till en ny nivå. Det var även svårt att se bortom 

texten och komma underfund med vad den symboliserade för tema. Även i detta steg 

skapades en tabell i Word för att underlätta i analysarbetet. Från början hade författaren 

kommit fram till fyra teman. Författarens handledare tillfrågades under detta steg för att 

säkerställa att syftet fanns med och kunde besvaras samt att om det såg ut att stämma.  

Handledaren gav tips på temarubriker samt försäkrade om att syftet fanns med och kunde 

besvaras. Efter detta insåg författaren att två av de ursprungliga tema kunde ingå i varandra. 

Av denna anledning skapades till slut två teman med sammanlagt fyra kategorier.  

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har noga följts under arbetet med studien. Veteenskapsrådet 

(2011) riktlinjer anger vilka riktlinjer det är i fråga om samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Författaren har varit noggrann med att se till att de tillfrågade informanterna hade förstått 

syftet med studien och dess bakgrund innan samtycke att delta delgavs. Information gavs både 

skriftligt innan genomförande av intervjun samt även muntligt innan intervjun påbörjades. Det 

gjordes även klart att informanterna när som helst under pågående intervju eller efter 

genomförd intervju kunde ångra sitt deltagande.  Konfidentielitetskravet uppnåddes då den 

inspelade intervjun namngavs en kod och sparades på författarens smartphone tills det att 

transkriberingen genomfördes. Samma kod följde genom hela analysprocessen, så det 

transkriberade materialet kodades även den, för att säkerställa konfidentielitetskravet. Allt 

påskrivet material och det inspelade materialet har ej lämnat författarens ägor. Underskrivna 

samtyckes papper har varit inlåst i ett skåp i författarens hem. Likaså har författarens 

smartphone varit låst för obehöriga då den ej använts. 

 

Författaren tillfrågades under studiens gång om att delge resultat från studien vilka skulle 

användas under en presentation av sjuksköterskemottagningen. Författaren avslog vänligt men 

bestämt denna tillfrågan, för att säkerställa nyttjandekravet.  Därmed kan det säkerställas att 

nyttjandekravet även det hölls.  

Trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

Att uppnå trovärdighet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att begreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet granskas.  

 

Tillförlitlighet har fokus på forskningen och refererar till hur väl data och analysprocessen har 

syftet i fokus. Tillförlitligheten anses av författaren vara god av följande anledningar. En stor 

variation av informanter har deltagit i studien vilket medförde flertal variationer av det 

studerade ämnet. Mängden data, i detta fall sju intervjuer, anses adekvat då målet var att få in 

mellan sex till tio. Graneheim och Lundman (2004) anger att mängden data varierar på 

komplexiteten av det studerade området samt kvaliteten på den insamlade data. Författaren 

försäkrade sig om att meningsenheterna var adekvata samt att de skapade temana stämde 

överens med kategorierna genom att beakta handledarens samt studiekollegors återkoppling 

på analysarbetet.  

 

Studiens giltighet tillstyrks av att insamlingen av data har genomförts på ett korrekt sätt 

(Graneheim och Lundman, 2004). Då författaren var ensam om att intervjua informanterna 

och att intervjuarbetet är en metod vilken utvecklas efter tid kan endast författarens kännedom 

om vad som gjorts och att det är korrekt tillförlitas. 

 

Överförbarheten kan tillstyrkas då populationen och urvalsprocessen av informanterna har 

beskrivits i hög grad. Detta är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett viktigt 

hänsynstagande i att tillstyrka överförbarheten i ett arbete. Författaren har kunskap om kön, 

ålder och typ av skada på de informanter vilka deltagit i studien. Presentationen av resultaten 

och analysen har gjorts på ett klart och tydligt sätt i tabellformat.  

Att presentera resultaten tydligt kan enligt Graneheim och Lundman (2004) underlätta för 

läsaren att undersöka om alternativa tolkningar kan urskiljas, vilket även ökar trovärdigheten 

av arbetet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien kan tolkas utifrån de två teman, upplevelse av snabb bedömning och 

behandling och upplevelse av tillit till sjuksköterskans behandlande kunskaper, att patienter 

vilka besöker sjuksköterskemottagningen är nöjda med den behandling de erhåller från 

behandlingssjuksköterskorna. 
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 Nöjdheten förefaller ha sitt ursprung från tidsaspekten samt till behandlingssjuksköterskornas 

positiva bemötande mot patienten. Patienterna förefaller uppleva full tillit till 

behandlingssjuksköterskornas behandlande kunskaper. 

Det som var det mest utmärkande resultatet i den här studien var informanternas upplevelse 

av effektivvård. De flesta informanter kunde uppge den exakta tiden de tillbringade på 

akutmottagningen och jämförde den med andra gånger de besökt akutmottagningen. De alla 

upplevde en mer effektiv vård under besöket till behandlingssjuksköterskan. Att patienter 

bedömer vård kvalitén utefter hur snabbt det går är inget nytt. Bleustein, Rothschild, Valen, 

Valaitis, Schweitzer och Jones (2014) har mätt patienters upplevelse av tillfredställelse av 

vården i jämförelse med väntetider och upplevelse av omvårdnad. Studien tar upp att 

patienters upplevelse av tillfredsställelse av sitt besök på en akutmottagning var beroende av 

tre aspekter, nämligen relationen mellan patient och leverantör av behandling, patient 

specifika egenskaper samt upplevd väntetid. Vidare uppges att väntetiden på en 

akutmottagning kan delas upp i tre olika segment. Första segmentet består i väntetiden i 

väntrummet, andra väntetiden i ett undersökningsrum innan undersökning och tredje tiden för 

undersökning av läkare. Studien tar upp att patienternas önskan att väntetiderna ska vara 

uppdelade anger föga överraskande att de första två segment ska minimeras och den tredje 

maximeras. Studiens konklusion anger att ju mindre upplevd väntetid patienterna anger desto 

större upplevelse av tillfredsställelse har patienterna av det aktuella besöket. Väntetiden på 

läkare i undersökningsrummet angavs av patienterna som den främsta negativa aspekten i 

upplevelsen av tillfredsställelse av vården.  Detta kan förklara denna studies resultat. 

Informanterna upplevde något nytt. De hade inte tidigare upplevt vid tidigare besök på 

akutmottagningar så liten väntetid. Att det inte var en läkare som behandlade dem framgick 

inte som något anmärkningsvärt. Det som däremot framkom att huvudsaken var att de fick 

den vård och behandling vilken de ansåg sig behöva. Det upplevdes som något positivt att 

väntetiden minskades i och med att de slapp vänta på bedömning och behandling av läkare. 

Vårdtiden komprimerades av att de endast vårdades och behandlades av en 

behandlingssjuksköterska. Vårdtiden upplevdes därför som mer effektiv och den 

sammanlagda upplevelsen av vården blev därför mer positiv.   

Resultatet i studien kan även tolkas som att informanterna inte upplevde det som något 

anmärkningsvärt att de blev behandlade av en behandlingssjuksköterska. Det som uppkom var 

behandlingssjuksköterskans egenskaper hade påverkan på informanternas upplevelse av 

vårdkvalitén. Att behandlingssjuksköterskan inte upplevdes stressad, var glad och positiv 

förstärkte den sammanlagda positiva upplevelsen. En studie vilken stödjer detta argument är 

författad av Rupp Wysong & Driver (2009). Resultatet av deras studie uppger att patienters 

upplevelse av skickliga och kunniga sjuksköterskor till stor del bedöms utefter deras 

interpersonella egenskaper och inte så mycket till deras tekniska kunskaper. En glad, vänlig, 

leende sjuksköterska upplevs som en skicklig sjuksköterska. Studien påvisade också att 

sjuksköterskors förmåga till kritiskt tänkande erkändes av patienter som en viktig komponent 

i sjuksköterskornas skicklighet.  

 

Även dessa resultat kan liknas med resultaten av den aktuella studien. Informanterna uppgav 

behandlingssjuksköterskans egenskaper som mått på deras skicklighet. De bedömde även 

deras sätt att kommunicera som ett mått på deras professionalism. Vilket i verkligheten inte 

alls kan mäta behandlingssjuksköterskornas verkliga kunskaper bakom deras bedömning och 

behandlingar. Att sjuksköterskor med specifik utbildning kan arbeta och utföra lättare 

behandlingar som behandlingssjuksköterska eller såsom Nurse Practitioner som det även 

benämns i vissa studier, har påvisats i ett flertal studier.  
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De vanligaste arbetsmomenten vilka utförs är bedömning och behandlingar av skador på 

nedre extremiteter (Meek, Kendall, Porter & Freij, 1997; Dereksen, Coupé, van Tulder, 

Veenings och Bakker, 2007; Sakr, Angus, Perrin, Nixon, Nicholl & Wardrope, 1999 och 

Freij, Duffy, Hackett, Cunningham och Fothergill, 1996) 

Däremot kan behandlingssjuksköterskornas positiva egenskaper vilka upplevdes av 

informanterna förklaras av att behandlingssjuksköterskorna trivs med sina arbetsuppgifter och 

finner sin arbetssituation som utmanande men ändå hanterbar. Att sjuksköterskors 

arbetssituation speglas i hur patienter upplever vårdkvalitén har studerats i en studie författad 

av Kieft, de Brouwer, Francke och Delnoij (2014). Studien, vilken har utförts i 

Nederländerna, tar upp att vid tidigare undersökningar har det framkommit att patienter är 

nöjda med given vård då de har möjlighet att själva vara delaktiga i beslut av deras vård, att 

tydliga instruktioner och stöd för egenvård ges, visad empati och respekt, snabb tillgång till 

trygg och säker vård, effektiv behandling, att uppmärksamhet ges för psykisk- och 

omgivningsbehov, involvering av samt stöd av och för familj och att det finns kontinuitet och 

smidiga överföringar av vården. Vidare anges det att då patienter upplever en positiv 

upplevelse av vården, har även sjuksköterskorna goda arbetsförhållanden. Då sjuksköterskor 

ofta är de som spenderar mest tid med patienterna påverkar de patienternas sammanlagda 

upplevelse av vården mest. För att sjuksköterskor ska ha en god arbetsmiljö anges det att det 

bör finnas kliniskt kompetenta sjuksköterskor, god personaltillgång, gott samarbete mellan 

läkare och sjuksköterskor, självständigt sjuksköterskearbete, stöd från sjuksköterskeledning, 

kontroll över sjuksköterskearbetet, utbildnings stöd och en kultur vilken värderar patienternas 

välmående. Konklusionen av studien påvisade att de ovan nämnda aspekter var viktiga för 

sjuksköterskornas arbete och om de alla ingick i sjuksköterskornas arbete påverkade det 

därmed även patienternas sammanlagda positiva upplevelse av given vård. 

 

Att införa behandlingssjuksköterskor och utveckla denna yrkesbenämning kan vara en del av 

sjuksköterskeyrkets kompetensutveckling. För att utveckla kompetensen behöver enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) sjuksköterskor utvecklas inom alla de sex befintliga 

kärnkompetenserna. Arbetet som behandlingssjuksköterska möjliggör detta enligt författarens 

nu erhållna kunskaper.  Arbetet som behandlingssjuksköterska innehåller alla komponenter av 

kärnkompetenserna, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säkervård samt informatik, och vidare arbete 

stärker därmed även deras kompetens. 

 

Författaren har fått erfara under det självständiga arbetet att yrkesbenämningen 

behandlingssjuksköterska är något unikt i Sverige. Det finns vad författaren har kunskap om 

ingen motsvarande yrkesbenämning på någon annan akutmottagning i Sverige. Detta bidrog 

till att insamlingen av fakta till bakgrunden försvårades. Det finns många artiklar vilka 

beskriver liknande arbetsuppgifter som behandlingssjuksköterskorna utför, men det är sällan 

som benämningen behandlingssjuksköterska nämns i samma sammanhang. Av detta har 

författaren dragit slutsatsen att det finns många olika yrkesbenämningar på vad som motsvarar 

behandlingssjuksköterska i detta självständiga arbete.  

 

Författaren måste medge att hon själv inte fullt förstått de olika skillnaderna för de olika 

länders användande och beskrivning av yrket. Av denna anledning togs begreppet Nurse 

Practitioner (NP) upp i bakgrunden. Med detta begrepp avses motsvarigheten till den svenska 

benämningen av avancerad sjuksköterska, men har i artiklar vilka författaren läst också 

använts vid beskrivning av motsvarande behandlingssjuksköterska.  
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Författaren är medveten om att Avancerad sjuksköterska och behandlingssjuksköterska är helt 

olika nivåer på sjuksköterskeyrken, men togs med för att påvisa förekomsten av 

sjuksköterskors olika yrkesvägar vilka båda innehåller mycket självständigt arbete i form av 

egna bedömningar och behandlingar, men på olika nivåer.  

 

Ur denna aspekt ligger svenska sjuksköterskors arbetsutveckling långt efter om jämförelse 

görs med länder som Storbritannien, USA och till exempel Australien. I dessa länder finns 

artiklar från över 30 till 20 år tillbaka vilka beskriver användning av sjuksköterskor för 

tolkning av röntgenbilder och utförande av enklare behandlingar. I dessa länder har därför 

utvecklingen av sjuksköterskeyrket varit mer progressivt. Författaren själv är av den 

uppfattningen att denna utveckling är spännande. Efter att ha läst artiklar om yrkets 

utvecklingsmöjligheter har författaren erhållit kunskap om att den är överlag positiv både ur 

ett patientperspektiv och med avseende på sjuksköterskans utveckling. Samtidigt är 

författaren ödmjuk i det avseende att sjuksköterskans område är omvårdnad, och kan inte ta 

över en läkares arbete. Däremot anser författaren att sjuksköterskor med specifik utbildning 

kan utföra specifika behandlingar, vilket kan gagna patienter med avseende på vistelsetid på 

akutmottagningen. 

 

Varför utvecklingen av sjuksköterskeyrket gått långsamt i Sverige har säkerligen många 

orsaker. Enligt Holmdahl (1994) kan det tolkas som att sjuksköterskeyrkets utveckling gick 

samma spår fram till ungefär 1800-talet och till början av 1900-talet. I början av 1900-talet 

startades de första sjuksköterskeutbildningarna. Detta skedde även i Sverige. Däremot 

utvecklades inte sjuksköterskeutbildningarna och yrket i stort i samma utsträckning i Sverige 

som det kan läsas om att det gjorde i andra länder så som USA och England. Dantonio (2010) 

har skrivit om sjuksköterskeyrkets utveckling med fokus på dess styrka och möjligheter 

genom historien. Där framkommer att det bildades privata förmedlingar i USA i början av 

1900-talet vilka hjälpte till att etablera kontakten med patienter och sjuksköterskor. 

Förmedlingarna försäkrade att sjuksköterskornas arbetsförhållanden var goda, vilka lön och 

arbetsvillkor ingick, samt att sjuksköterskorna hade en adekvat utbildning. Om jämförelse 

med Sverige skulle göras skulle stora skillnader kunna utmynnas. I Sverige i början av 1900-

talet ansågs sjuksköterskeyrket vara privilegat till kvinnor av fin börd, vilka ansågs kunde 

arbeta lite som sjuksköterskor. Då de var av god börd ansågs det inte nödvändigt att de skulle 

avlönas för det arbete de utförde, förutom eventuellt mat och husrum (Holmdahl, 1994). 

Sjuksköterskeyrket kan tolkas utifrån detta i Sverige under denna tid inte ansågs vara ett 

riktigt yrke, utan endast något som utfördes på frivillig basis. Vidare tolkning kan anspela på 

att sjuksköterskeyrkets värde därmed förminskades.  

 

Sjuksköterskeyrket i länder som USA och Storbritannien har däremot fått en större utmärkelse 

på grund av större geografiska avstånd och bristen på läkare. Dessa förhållanden kan anses ha 

möjliggjort för sjuksköterskeyrket en friare och mer positiv utveckling, därmed även större 

betydelse och respekt. Dantonio (2010) uppger att i avlägsna områden i USA var det 

sjuksköterskor vilka drev institutioner av olika slag. De skötte allt från omvårdnaden av 

patienterna till anställning av arbetare och beställning av material. Det fanns sällan en läkare 

på plats på dessa institutioner utan de tillkallades av sjuksköterskorna då de ansåg att 

patienternas tillstånd hade förvärrats.  

Det anges även att sjuksköterskor drev på och hjälpte till med utvecklingen av omvårdnaden 

av kritiskt sjuka patienter, vilken senare utvecklades till den intensivvård som specialiserats i 

nutid. 
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I Storbritannien har bristen av läkare varit utmärkande i sjuksköterskeyrkets utveckling. På 

grund av sammanslagningar av mindre sjukhus till större akutsjukhus har det funnits behov av 

kvarvarande mindre akutmottagningar, vilka på grund av läkarbrist i fortsättningen drivits av 

sjuksköterskor med adekvat utbildning. Denna utveckling har funnits sedan i början av 1990-

talet. Ett flertal studier har jämfört de aktuella sjuksköterskornas arbete med läkare men även 

ur ett kostnadsperspektiv. Slutsatsen kan dras att sjuksköterskorna kan med adekvat 

utbildning utföra enklare undersökningar, bedömningar och behandlingar. Kostnaden har till 

en början varit lite högre men anses i studierna i och med sjuksköterskornas vidare utveckling 

allteftersom minskas (Meek, Kendall och Freij, 1997, Sakr, Angus, Perrin, Nixon, Nicholl och 

Wardrope, 1999, Freij, Duffy, Hackett, Cunningham och Fothergill, 1996,). Författaren 

upplever att i Sverige har det ännu inte påtalats om att det finns en läkarebrist, däremot att 

läkares arbetsuppgifter blir allt mer styrda mot administration. I och med denna utveckling 

kan sägas att läkare har mindre tid för patientkontakt och med behandlingssjuksköterskor till 

hjälp styrs läkarens patientkontakter till de patienter vilka behöver den mest. 

 

Patienternas tillfredställelse av att behandlas av en sjuksköterska mättes i två utav studierna. 

De påvisade att patienterna var tillfredsställda med att behandlas av sjuksköterskor. Det som 

påverkade upplevelsen av tillfredsställelse tolkades i studierna som att sjuksköterskorna 

upplevdes trevligare samt att deras behandlingstid var kortare (Mabrook och Dale, 1998 och 

Sakr, Angus, Perrin, Nixon, Nicholl och Wardrope, 1999). Dessa aspekter kan tolkas som att 

även de patienter vilka behandlats av behandlingssjuksköterskor och som deltog i denna 

studie upplevde.   

 

Skillnader i utvecklingen av sjuksköterskeyrket har bidragit till att i länder så som 

Storbritannien och USA har yrkestiteln Nurse Practitioner varit etablerat sedan tidigt 1960-tal. 

Detta begrepp har egentligen precis kommit till Sverige och är under utveckling vilket kan 

studeras i artikeln författad av Jangelan, Becker, Börjesson, Doherty, Gimm, Griffith, 

Johansson, Juhlin, Pawlow, Sicoutris och Yngman-Uhlin (2014). Anledningen bakom detta 

kan antagligen bero på många olika aspekter så som att i Sverige har inte läkarbristen varit så 

påtaglig och samhällsstrukturerna ser olika ut. Utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen kan 

också medfört försening i sjuksköterskeyrkets utveckling. Att högskolereformen i Sverige inte 

infördes förrän år 1977 och att det innan 2000-års högskolereform inte fanns etablerade 

specialistutbildningar (Svensksjuksköterskeförening, 2014). Ovanstående kan vara av 

betydelse enligt författaren. 

Slutsats 

I denna studie har patienters upplevelser av att behandlas av en behandlingssjuksköterska 

beskrivits av sju stycken informanter. Resultaten som framkommit i studien tenderar att 

påvisa att patienter har övervägande positiva upplevelser av att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska.  

 

Informanterna upplevde att bedömningen och behandlingen som de erhöll på 

sjuksköterskemottagningen var snabb. De upplevde att behandlingen var effektiv då 

väntetiderna var komprimerade. Detta var en upplevelse av att vara med om något nytt då de 

allra flesta förknippade besök till akutmottagningar med långa väntetider.  

Även om behandlingen upplevdes som effektiv upplevdes av informanterna ingen oro av att 

behandlas av en behandlingssjuksköterska. Behandlingssjuksköterskorna upplevdes 

kompetenta och professionella.  
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Informanterna upplevde ingen oro av att behandlas av en behandlingssjuksköterska då de 

uttryckte att de upplevde att behandlingssjuksköterskorna informerade om vad som skulle ske 

och de upplevde att behandlingssjuksköterskorna visste vad de gjorde. 

 

Resultaten kan även tolkas som att informanterna upplevde tillit till 

behandlingssjuksköterskans behandlande kunskaper. Behandlingssjuksköterskornas 

behandling uppskattades av informanterna för att den var snabb och effektiv. Informanterna 

upplevde att behandlingssjuksköterskorna utförde de moment som de annars var vana att 

läkare utförde. Att slippa vänta på läkarens bedömning och behandling upplevdes som det 

moment som var mest tidsbesparande. Detta var den mest positiva upplevelsen under besöket 

på akutmottagningen. Behandlingssjuksköterskornas behandlande kunskaper upplevdes som 

stora, men de bedömdes efter sjuksköterskornas egenskaper och inte efter deras skicklighet i 

behandlingsutförandet. Trots detta upplevde informanterna stor tillit till att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska. 

 

Resultaten i denna studie kan bidra med att ge patienternas upplevelser av uppstarten av 

sjuksköterskemottagningen på den akutmottagningen där sjuksköterskemottagningen 

upprättas. Utvärderingar av sjuksköterskemottagningar säkerställs annars oftast endast på 

statistiskt säkerställda mätningar så som besparing på tid och kostnader. Få utvärderingar har 

med subjektiva bedömningar. 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie kan eventuellt hjälpa till att påverka utvecklingen av sjuksköterskemottagningar 

på fler akutmottagningar. Detta på grund av studiens resultat tenderar till att visa på att 

patienters upplevelser av att behandlas av sjuksköterskor är positiva.  

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning föreslås utföras på betydelsen av behandlingssjuksköterskors arbete med 

avseende på patientsäkerheten, patientflödet och avlastningen på läkares arbete på 

akutmottagningar. Även vidare forskning kan utföras med avseende på 

behandlingssjuksköterskornas syn på deras arbete.  
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Brev till verksamhetschef   Bilaga I 
     

Till verksamhetschef     XXXXX 201X-XX-XX 

Xxxxxx Xxxxxxx 

Akutkliniken, XX Xxxxxxxxx 

 

Jag heter Erica Elebring och är sjuksköterska verksam på akutmottagningen på din klinik. Jag 

studerar Magisterprogrammet i akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola, Stockholm. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: Patienters upplevelse av att 

behandlas av en behandlingssjuksköterska. Jag är därför intresserad av få genomföra studien 

vid Akutmottagningen, Akutkliniken XX Xxxxxxxxx.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta.  Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den 

att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 

vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie presenterar jag gärna mina resultat för Dig och/eller på arbetsplatsen om 

Du så önskar. 

 

Xxxxxxxx 201X-XX-XX 

 

Med vänlig hälsning   

 

Erica Elebring    Taina Sormunen 

____________________________________ ________________________________ 

Student     Handledare 

 

____________________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande  

tel: 072-7020444   tel: 08-4062987 

e-post: erica.elebring@gmail.com  e-post: taina.sormunen@shh.se 

 

Anders Rüter  

____________________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel:  

e-post:                                   
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Studiens preliminära titel: Patienters upplevelse av att behandlas av en 

behandlingssjuksköterska. 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att tas emot och behandlas av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagning ansluten till en akutmottagning. 

Problem: Patientinflödet till akutmottagningar runt om i Sverige ökar stadigt. Att behålla hög 

patientsäkerhet genom tidig bedömning och triagering av patienter och att hålla nere 

väntetider till läkare är en stor utmaning. Utveckling av sjuksköterskans roll har därför blivit 

ett nödvändigt steg för att hålla hög patientsäkerhetsnivå. Sjuksköterskemottagningar där 

behandlingssjuksköterskor behandlar lättare skador är ett led i detta. Som ett led i denna 

utveckling är det viktigt att beskriva hur patienter upplever att behandlas av 

behandlingssjuksköterskan. 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av patienter. 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar att få din tillåtelse att få tillgång till namn, ålder, 

behandlingsorsak och adress på de patienter vilka hittills har behandlats av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagningen, så att de kan tillfrågas om 

deltagande i studien. Målet är att kunna intervjua sex till tio patienter. Intervjuerna kommer 

att ta cirka 20-30 minuter, och om deltagarna vill och kan önskas tillgång till lokal, till 

exempel ett litet konferens rum, där intervjuerna kan hållas. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under december 2014 och januari 2015. 

Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer 

att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas.  
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Samtycke: 

 

□ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 

□ Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

□ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

 

Datum Namn 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Enhet 
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Forskningspersonsinformation    Bilaga II  
 

Bakgrund  

Patientinflödet till akutmottagningar runt om i Sverige ökar stadigt. Att behålla hög 

patientsäkerhet genom tidig bedömning och triagering av patienter och att hålla nere väntetider 

till läkare är en stor utmaning. Utveckling av sjuksköterskans roll har därför blivit ett 

nödvändigt steg för att hålla hög patientsäkerhetsnivå. Sjuksköterskemottagningar där 

behandlingssjuksköterskor behandlar lättare skador är ett led i detta. Som ett led i denna 

utveckling är det viktigt att beskriva hur patienter upplever att behandlas av 

behandlingssjuksköterskan. 

  

Syfte med studien 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att tas emot och behandlas av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagning ansluten till en akutmottagning. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas till deltagande i studien eftersom Du har besökt sjusköterskemottagningen och har 

behandlats av en behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagningen, US Linköping. 

Denna information finns dokumenterat på sjuksköterskemottagningen, Akutmottagningen, US 

Linköping. Verksamhetschef Urban Säfwenberg har godkänt att studenten får tillgång till denna 

information för att på så vis få tillgång på namn, behandlingsorsak, ålder och adress på de 

patienter vilka kan ingå i studien. 

 

Hur går studien till? 

Om Du beslutar dig för att delta i studien kommer en intervju att hållas. Intervjun beräknas ta 

cirka 20-30 minuter och kommer att hållas på en plats efter överenskommelse under december 

eller januari månad. Intervjuerna kommer att spelas in. Inspelningarna kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga din anonymitet kommer att säkras då intervjun under analysarbetet 

kommer att kodas. Efter analysarbete förstörs ljudupptagningarna. Dina svar under intervjun 

kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Intervjuaren är sjuksköterska på akutmottagningen, men är inte verksam i 

sjuksköterskemottagningen. Studien är sjuksköterskans självständiga arbete i 

magisterprogrammet i akutsjukvård, Sophiahemmet, Stockholm. Studiens resultat kommer att 

presenteras i form av ett självständigt arbete på avancerad nivå. Om önskan finns kan det 

färdiga arbetet bli tillsänt vid efterfrågan.   

 

Sammanlagt önskas intervjuer med sex till tio personer som behandlats av en 

behandlingssjuksköterska på sjuksköterskemottagningen. En variation av skador, kön och 

ålder önskas, för att få så bred information som möjligt. Intervjuerna är en chans till att få 

uttrycka dina upplevelser av att behandlas av en behandlingssjuksköterska.  Deltagandet i 

intervjuerna är helt frivilligt. Du som deltar har rätt att när som helst under arbetets gång 

ångra ditt deltagande. Ingen ersättning kommer att utgå då detta är en del av ett självständigt 

arbete.  

 

Önskan är att Du som vill delta tar kontakt med studenten via e-post eller telefon för att boka 

tid och plats samt skickar in samtyckesformulär med bifogat kuvert.  
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Ser fram emot att hör ifrån just Dig och höra om just Dina upplevelser! 

Stort Tack! 

 

 

Ansvariga 

 

 

Student     Handledare 
Erica Elebring   Taina Sormunen 

 

 

 

E-post: erica.elebring@lio.se  E-post: taina.sormunen@shh.se 

Tel: 072-7020444                        Tel: 08-4062987 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa och samtycker till att delta i studien samt i förekommande till att personuppgifter hanteras 

enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

 

………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

......................................................................... 

                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………………………………    

…………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                         Underskrift projekt (forsknings-) 

ansvarig 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………. 

                                                                                   Namnförtydligande 
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Frågeguide 

 

Bilaga III  

  

Inledningsfråga: 

 

- Berätta om din upplevelse av att behandlas av en behandlingssjuksköterska. 

 

Frågrområden relevanta för studiens syfte: 

 

- Vilken var din första tanke då Du förstod att du skulle behandlas av en sjuksköterska? 

  

- Hur upplevde Du mottagandet av behandlingssjuksköterskan?  

 

- Hur upplevde Du själva behandlingen av den skada/problem du hade? 

 

  
 

 

Följdfrågor: 

- Skulle Du kunna utveckla det / berätta mer om det? 

- Hur upplevde Du det? 

- Varför tror Du att Du känner så? 

- På vilket sätt kändes det så? 

- Vad tror Du att det berodde på? 

- Vad kände Du? 

- Vad menar Du? 

 

 

Till sist:  

- Har Du något som Du önskar ta upp eller fråga mig innan vi avslutar intervjun? 

 

 


