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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund  

Att vara sjuk kan för många innebära att bli beroende av andra. Då är det extra viktigt för 

patienten att bli sedd som en person och inte endast ett symptom, detta för att behålla vär-

dighet och att inte inskränka på integriteten. Personcentrerad omvårdnad handlar om att se 

patientens individuella behov. Det finns beskrivet att en akutmottagning som är en central 

del av sjukvården, många gånger är en stressig arbetsplats där snabba beslut måste fattas. 

Det har visat att en välinformerad patient leder till ett minskat behov av återbesök i vården, 

enligt tidigare studier. Huvudsyftet på en akutmottagning är att rädda liv snarare än att er-

bjuda en holistisk vård vilket kan innebära att personen patienten försvinner på vägen vil-

ket kan leda till att en känsla av betydelselöshet infinner sig. 
 

Syfte  

Att studera sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad omvårdnad på en 

akutmottagning. 
 

Metod  

Metoden som tillämpades var en egenkonstruerad enkät av mixad metod. Resultatet pre-

senteras med deskriptiv statistik med svar från de öppna frågorna.  
 

Resultat   
Arbetsmiljön på en akutmottagning framkommer som stressig och med begränsade 

utrymmen och möjligheter till personcentrerad omvårdnad. Majoriteten av deltagarna anser 

att personcentrerad omvårdnad är viktigt men att deras arbetsmiljö inte främjar det 

personcentrerade arbetssätt, mestadels på grund av arbetsbelastning. Är arbetsbelastningen 

hanterbar vill sjuksköterskorna förbättra förhållandena för patienterna på akutmottagningen.  

 

Slutsats  

En mindre stressig arbetssituation skulle med stor sannolikhet öka den personcentrerade 

omvårdnaden.  
 

Nyckelord: Personcentrerad omvårdnad, akutmottagning, sjuksköterska, patient 
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INLEDNING 

Personcentrerad omvårdnad präglar idag sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet 

Högskola och därför väcktes intresset att studera sjuksköterskors vision och upplevelse i 

ämnet. Personcentrerad omvårdnad är ett relativt nytt begrepp och alla sjuksköterskor är 

inte insatta i innebörden vilket författarna har uppmärksammat på tidigare praktikplatser. 

Författarna anser att personcentrerad omvårdnad är grundstommen i god omvårdnad och 

bör finnas i all sorts sjukvård. Då studien måste begränsas valde författarna att utföra 

studien på två akutmottagningar där den typen av vård, som ska ske omgående och 

stabilisera akuta tillstånd tycktes särskilt intressant att granska i samband med det 

personcentrerade arbetssättet.  

 

BAKGRUND 

 

För den som blir sjuk kan vardagen förändras mycket och helt plötsligt kan kroppen som 

vanligtvis fungerar utan problematik börja svikta (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Vid ohälsa och sjukdom kan det medföra att självständigheten minskar och beroendet av 

andra blir större (Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, 2008). Med det i åtanke är det viktigt som 

sjuksköterska att se och lyfta fram personen och dennes egenskaper (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Att tillsammans med patienten lyfta fram vad personen patienten kan och vill vara förutom 

den sjukdom som denne har drabbats av. En sjuksköterska ska inte personligen moralisera 

över val som patienten gör. Sjuksköterskan ska komma med hälsofrämjande råd, men 

utöver det ska inga värderingar framhävas. Väljer patienten att röka eller att inte motionera 

så har de fortfarande rätt till lika vård som alla andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

På en akutmottagning sker korta möten med ett stort antal patienter som passerar dagligen. 

Enbart i Stockholms län tas cirka 1325 patienter emot varje dygn på de olika somatiska 

akutmottagningarna (Socialstyrelsen, 2013). Den som är i störst behov av vård är den som 

ska få det först (SFS 1982:763), vilket ställer stora krav på den personal som jobbar där. 

Det är ofta en sjuksköterska som gör den första prioriteringen och som har mest kontakt 

med patienten (Wikström, 2012). Huvudsyftet är att rädda liv, stabilisera kritiska tillstånd 

och lindra åkommor (Wikström, 2012). Risken med akutsjukvård är att personen patienten 

hamnar i skymundan, vilket kan skapa känslor av betydelselöshet enligt Kristensson-Uggla 

(2014). 

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad är en humanvetenskap där fokus ligger på enskilda människors erfarenheter 

och upplevelser (Wiman & Wikblad, 2003). Målet är att ta reda på den enskilda personens 

behov och hur sjuksköterskor kan möta dessa behov på bästa sätt (Wiman & Wikblad, 

2003). Som Florence Nightingale menar, är sjuksköterskors främsta uppgift att åter bringa 

hälsa vid sjukdomstillstånd (Jakobsson & Lützén, 2009). Sjuksköterskeprofessionens 

många arbetsområden och uppgifter kan idag återspeglas från Florence Nightingales teori 

(Jakobsson & Lützén, 2009). Det finns en definition från medicinska forskningsrådet 

skriven 1982 om vad omvårdnad innebär. Den beskriver att omvårdnad ska tillgodose 

allmänmänskliga och personliga behov och fungera som ett komplement till den 
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medicinska vården (Jakobsson & Lützén, 2009). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskan har tre huvudområden. Omvårdnadens teori och praktik och Forskning, 

utveckling, utbildning och till sist Ledarskap. Dessa huvudområden vilar på en humanistisk 

helhetssyn, och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Historiskt perspektiv på omvårdnad 

 

Historiskt så har det skett en förändring av synen på patienten och på hälsa (Saino, Lauri, 

& Eriksson, 2001). Det medicinska synsättet där hälsa är motsatsen till sjukdom 

dominerade inom hälso- och sjukvården under början av 1900-talet (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Patienten var inte en person utan sågs endast som en kropp med en 

sjukdom som behöver botas (Saino et al., 2001). Sjuksköterskan fungerade som assistent 

och verkade för läkaren och hans ordinationer. Under mitten av 1900-talet skedde en 

förändring. Fokus ändrades från läkare till patient och det holistiska synsättet växte sig allt 

starkare. För att fokusera mer på hälsa istället för sjukdom började en rad andra 

professioner inom hälso- och sjukvård att utvecklas (Ekman et al., 2014). Istället för att det 

är två lag som möts, ett där vårdgivarna bildar ett lag och den som drabbats av sjukdom ett 

annat, så ska dem istället försöka bilda ett team (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 

2005). Ett team som tillsammans under både patientens och vårdgivarnas inflytande strävar 

efter samma mål (Ekman et al., 2011). Vårdgivaren må vara proffs i sin yrkesroll men 

patienten är expert på sin egen kropp (Hedman, 2014). Det var under mitten av 1900-talet 

som den patientcentrerade omvårdnaden började ta plats som i förlängningen har utformat 

den personcentrerade synsättet (Hedman, 2014). 

 

Faye Abdellahs omvårdnadsteori 

 

I syfte att få en omvårdnadsteoretisk förankring i studien har Faye Abdellahs teori influerat 

författarna (Abdellah, 1970). Teorin utvecklades under 1900-talets mitt och bygger mycket 

på sjuksköterskans kunskap inom sitt yrke. Hon frångick den tidens mer medicincentrerade 

omvårdnad som fokuserade på sjukdomstillstånd och symptom till en mer patientcentrerad 

omvårdnad Teorin betonar vikten av sjuksköterskans förmåga att se patientens individuella 

problem och den förmågan bygger på fem grundläggande funktioner inom omvårdnad. 

Dessa funktioner är enligt Abdellah (1970) skicklighet, observation, tolkning, analys och 

organisation. Utifrån 21 omvårdnadsproblem tar Abdellah upp hur sjuksköterskor i större 

utsträckning kan utgå mer ifrån patienten och dennes behov i stället för enbart symptomet. 

Såväl psykologiska och fysiologiska behov bör tillgodoses hos en patient i omvårdnaden. 

Att ha förmåga att arbeta efter detta holistiska synsätt kräver enligt Abdellahs teori en viss 

kompetens hos sjuksköterkan. Abdellahs teori är idag en del av den personcentrerade 

omvårdnaden (Abdellah, 1970; Hardin & Marquis-Bishop, 2010; Ekman et al., 2011). 

 

 

Patientcentrerad- och personcentrerad omvårdnad 

 

Patientcentrerad omvårdnad har fokus i patientbegreppet och influeras av paternalistiska  

(förmyndarmentalitet) strukturer (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). I en studie av 

Ekman et al. (2011) om personcentrerad omvårdnad beskriver dem hur de väljer att 

undvika ordet “patientcentrerad vård” då de anser att det objektifierar patienten för mycket. 

Personcentrerad omvårdnad lyfter istället fram personen patienten och dennes egna 

perspektiv istället för sjukdomsperspektivet, detta i likhet med Faye Abdellahs 

omvårdnadsteori (Abdellah & Levine, 1965). Att bilda ett partnerskap med personen som 
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kommer och söker vård, istället för att vara överordnad patienten uppmuntrar till självhjälp 

och att aktivt vilja vara en del i sin egen vård (Ekman el al., 2011). Genom att låta 

patienten visa vem denne är som person är det lättare att bilda detta partnerskap (Ekman et 

al., 2011; Nyström, 2002). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Personcentrerad omvårdnad handlar mycket om att ta sig tid till att lyssna och känna in 

patienten och dennes behov. Ord som värdighet, delaktighet, bemötande, integritet och 

självbestämmande är återkommande begrepp i den personcentrerade omvårdnaden (Ekman 

et al, 2014). Att bekräfta patientens upplevelse av sjukdom och inkludera personen i alla 

aspekter av vården är centralt för den personcentrerade omvårdnaden (Edvardsson, 2010). 

För att lättare kunna sträva efter ett gemensamt mål krävs det att patienten och 

sjuksköterskan bygger upp en relation med respekt för varandra (Ekman et al., 2011). Att 

se patienten, med dennes individuella behov och sjukdomsbild från ett professionellt 

synsätt men också från patientens perspektiv är grundstenen (Sahlsten, Larsson, Sjöström 

& Plos, 2008). Att inkludera patienten i beslut kring omvårdnaden kan medföra att 

patienten känner ett mer omsorgsfullt bemötande från sjuksköterskorna (Edvardsson, 2010). 

 

Hur sjuksköterskan bemöter personen patienten under vårdtiden är betydelsefullt (Elmqvist 

& Frank, 2014). Att vara patient kan allt för ofta medför att bli objektifierad (Nyström, 

Dahlberg & Carlsson, 2003). Hur sjuksköterskor pratar om patienter för att effektivisera 

arbetet kan betraktas som opersonligt. Att se symptomet istället för individen. Att prata om 

patienten som ett rumsnummer eller en sängplats istället för dennes namn gör att känslan 

av att bli avidentifierad lätt kan infinna sig (Edvardsson, 2010). En sjuksköterska bör alltid 

tänka utifrån sin profession och från ett holistiskt synsätt (Nyström, 2002). Att personen 

patienten är en människa med olika behov och se denne som en helhet, tänka att det är en 

person bakom journalen och alla att-göra-listor (Kristensson-Ekwall, 2010: Nyström, 

2002). Ett personcentrerat förhållningssätt kan enligt Stewart et al. (2000) bidra till en 

effektivisering och ett minskat behov av återbesök i vården. Att direkt ge patienten tid och 

möjlighet att ställa sina frågor, tid till att förklara sin situation och sitt tillstånd och vilka 

behov som finns leder till bättre möjligheter till självhjälp. Har patienten tillräckligt 

mycket information om sin situation och vad denne behöver göra och kan göra själv, för 

bättre välbefinnande är det i längden mindre resurskrävande för sjukvården (Stewart et al., 

2000). 

 

Akutmottagningen och dess funktion 

 

En akutmottagning är en mottagning som tar hand om akut sjuka patienter. Enligt 

Socialstyrelsen avser det patienter med ett tillstånd som kräver omedelbar bedömning och 

behandling (Socialstyrelsen, 2013). Akutmottagningen är en central del av sjukvården 

(Wikström, 2012). Här ska arbetet ske snabbt och effektivt med fokus på livshotande 

tillstånd som direkt måste åtgärdas (Nyström, 2002).  

 

Akutmottagningen fungerar mer eller mindre som en sluss där patienten inkommer för 

evaluering och sedan remitteras vidare till en eller flera instanser (Kristensson-Ekwall, 

2010). Ortopeden tar hand om benbrott, kirurgen tar hand om buksmärtor och på det viset 

delas patienter in på olika vårdinstanser efter den åkomma de har. Huvudsyftet på en 

akutmottagning är att på kortast möjliga tid rädda liv, stabilisera och lindra, snarare än att 

erbjuda en holistisk vård (Wikström, 2012; Nyström, 2002). 
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Sveriges akutmottagningar har riktlinjer om att väntetiden ska begränsas. De flesta 

landsting strävar efter att den totala vistelsetiden “från dörr till dörr” ska vara under fyra 

timmar för 90 procent av patienterna. Från det att personen patienten inkommer till 

akutmottagningen till dess att den samme skrivs hem eller remitteras vidare skall det inte 

överskrida fyra timmar (Socialstyrelsen, 2013). Den första evalueringen som sker direkt 

när personen patienten anmäler sin ankomst är avgörande för hur snabbt personen kommer 

att få träffa läkaren. Den evalueringen kallas för en triagebedömning (Wikström, 2012). 

 

Triage och dess betydelse 

 

Triage härstammar från franska språket “trier” och betyder “välja ut”. Det är ett inarbetat 

arbetssätt som används på akutmottagningar (Wikström, 2012) för att följa hälso- och 

sjukvårdslagen och dess mål som säger att den som har störst behov av vård ska få det först 

[HSL](SFS, 1982:763). Denna prioritering ska reducera sjukhusdödligheten, minimera 

väntetiden för akut sjuka patienter och minska vårdtiden (Göransson, Ehrenberg & Ehnfors, 

2005). De sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas kunna göra dessa 

bedömningar och ta snabba beslut samtidigt som de ska kunna ha överblick över alla andra 

patienter för att inte missa om någon försämras (Wikström, 2012; Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2008). Enligt Abdellahs teori (Abdellah, 1970) betonas att analysförmåga och 

handlingskraft är avgörande inom sjuksköterskeyrket. Dessa faktorer är lämpliga inom 

akutsjukvården där det är sjuksköterskan som gör den första bedömningen. 

 

Hur sjuksköterskan avgör vem som är akut sjuk utförs med bedömningsinstrument som 

underlag. Dessa bedömningsinstrument är evidensbaserade väl utarbetade och validerade 

skalor som sjuksköterskan använder som bedömningsstöd för att snabbt avgöra vilka som 

behöver vård snabbast (Göransson et al., 2005). Patienten bedöms strategiskt utifrån A-E 

som står för A-Airway vilket undersöker fria luftvägar, B-Breathing kontrollerar 

andningsförmåga och andningsfrekvens, C-Cirkulation är kontroll av blodcirkulation och 

hjärtfunktion, D-Disability är bedömning av vakentillståndet och E-Exposure är att 

undersöka kroppen efter skador. Denna bedömning görs för att sjuksköterskan inte ska 

missa några väsentliga parametrar som kan svikta. Sjuksköterskan behöver ha kunskap och 

erfarenhet av att känna igen symptom och vad sviktande parametrar kan tyda på (Muntlin 

et al., 2008). Erfarenheten är extra viktig på en akutmottagning där det oftast är 

sjuksköterskan som utför triageringen, och därmed prioriterar patientens behov av vård 

(Wikström, 2012). 

 

Patienters situation på en akutmottagning 

 

Som patient på en akutmottagning är risken stor att få sitta i timmar i vänt- eller 

undersökningsrum vilket kan få patienten att känna sig maktlös och en känsla av underläge 

kan infinna sig (Frank, Asp & Dahlberg, 2009b; Elmqvist & Frank, 2014). Vid den första 

kontakten med sjuksköterskan måste patienten ofta prata inför andra om sina åkommor, 

både andra patienter och annan personal. Att inte ha möjlighet att prata ostört i eget rum 

eller ens enskilt kan öka patientens känsla av underläge (Nyström, 2002). Många patienter 

visar en snabb anpassning till sjukhusmiljön när de vistas på en akutmottagning och 

tänkandet blir mer rationellt än vanligt (Nyström et al., 2003). Patienterna förstår att en stor 

blödning är mer akut än ett svullet finger och därmed ökar deras tålamod (Nyström, 2002). 

Studier har visat vad patienter anser är viktigt för att känna att de syns och är delaktiga 

under sitt besök på en akutmottagning. Det framgår att information om hur lång väntetiden 
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blir, vilka åtgärder som kommer att inträffa samt anledningen till åtgärderna är några av de 

viktigaste faktorerna. Dessa faktorer kan öka möjligheterna till att patienterna känner en 

högre tillfredsställelse med sitt besök (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). Attityden från 

sjuksköterskorna och delaktighet i medicintekniska moment, exempelvis att få ta del av 

vad provsvar visar, är andra faktorer som påverkar patienternas upplevelse (Baldursdottir 

& Jonsdottir, 2002). Patienters rätt till delaktighet och information i sjukvården är inte bara 

något de själva anser sig ha rätt till utan ingår även i Patientlagen som började gälla första 

januari 2015 (SFS, 2014:821). Patientlagen utformades för att patienter ska ha en lag att 

luta sig mot och syftar till att “stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 

integritet, självbestämmande och delaktighet” (SFS, 2014:821, kap. 1, 1 §). Då tidigare 

studie har visat att patienter upplever ett missnöje i sjukvården på grund av att de inte 

känner delaktighet i den egna vården är en patientlag viktig för att förbättringar ska vara 

möjliga (Arendt, Sadosty, Weaver, Brent & Boi, 2003). Enligt Arendt et al. (2003) är 

missnöjet hos patienterna ett resultat av att vården inte varit tillräckligt personcentrerad.  

 

Baldursdottir och Jonsdottirs (2002) har i sin studie visat att det som är viktigast för 

patienten på en akutmottagning är att sjuksköterskan är trygg i de medicintekniska 

momenten samt ger tydlig information. Dock finns det fler aspekter att ta hänsyn till när 

det gäller patientens helhetsintryck av en akutmottagning. Nyströms studie från 2002 

visade att missnöjet hos en patient efter ett besök på en akutmottagning, kan bero på 

sjuksköterskans brist på helhetssyn av patienten. Hur pass nöjd eller missnöjd patienten är 

efter sitt besök, har enligt en studie av Cassidy-Smith, Baumann och Boudreaux (2007) att 

göra med patienternas egna förväntningar av omhändertagandet på en akutmottagning. 

 

Graden av personcentrerad omvårdnad 

 

Forskning har visat att sjuksköterskor ger mer personcentrerad omvårdnad om tillståndet är 

akut (Frank, Asp, & Dahlberg, 2009a). Detta innebär alltså att patienter med lättare skador 

riskerar att få en sämre omvårdnad än de med mer akuta skador eller sjukdomstillstånd på 

grund av att akuta tillstånd står högre i rang hos personalen (Nyström, Nydén & Petersson, 

2003; Elmqvist & Frank, 2014). Enligt en studie från 2010 (Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 

2010) visade det sig att högprioriterade patienter upplevde en högre delaktighet i sin 

omvårdnad än patienterna med mindre akuta tillstånd. Även patienter som sjuksköterskor 

utför flera medicintekniska moment på, så som blodtrycks-mätning, temperaturmätning, 

blodprov och liknande utföranden upplever en större delaktighet. Lågprioriterade patienter 

känner däremot att det är svårt att känna delaktighet i sin vård, speciellt när 

arbetsförhållandena är stressiga (Nyström et al., 2003). Hur pass omhändertagna de 

patienterna känner att de blivit beror mycket på de personliga egenskaperna som 

sjuksköterskorna har (Nyström et al., 2003). Om sjuksköterskor har en personlig värdering 

om vem som bör söka akutsjukvård kan det leda till att endast de som sjuksköterskorna 

anses vara tillräckligt sjuka erbjuds delaktighet. Det kan i slutändan spegla vårdkvaliteten 

(Frank et al., 2009a). 

 

Sjuksköterskans roll på en akutmottagning 

 

En akutmottagning karaktäriseras som en stressig arbetsplats (Wikström, 2012). 

Sjuksköterskor kan ibland behöva prioritera de medicinska delarna och möjligheten att 

samtala med en patient kan vara svårt att få tid till (Wikström, 2012), 

Det finns en inbördes status på olika interventioner där medicintekniska moment värderas 

högre än omvårdnadsåtgärder bland sjuksköterskans arbetsuppgifter (Elmqvist & Frank, 
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2014). Nyström (2002) menar att omvårdnad inom akutsjukvård inte är det primära utan att 

det snarare är symptomen i första skedet som ska åtgärdas. Resultatet från Nyströms (2002) 

studie visar att det är ett stort problem att sjuksköterskorna har en annan bild på omvårdnad 

än den som tillämpas idag. Enligt Nyström (2002) kan en anledning till detta vara att 

omvårdnadsarbetet inte uppmärksammas och uppmuntras på samma sätt från andra 

professioner eller kollegor. När sjuksköterskorna i ovan nämnda studie ska beskriva 

omvårdnad så frångår de även den mer individuellt anpassade vård som personcentrerad 

omvårdnad innebär. De anser att omvårdnad mestadels är praktiska moment, så som att 

erbjuda mat, hjälpa till med toalettbesök samt att framföra läkares ordinationer. Den 

personcentrerade vården som handlar om att ta tid för patienten, stötta och försöka förstå 

personen patientens behov ingick inte i någon av deltagarnas definition. I studien framgick 

också att sjuksköterskorna ansåg att patienter som söker akutsjukvård inte är i behov av 

personcentrerad omvårdnad utan att det endast är läkarundersökningen som är orsaken till 

besöken inom akutsjukvården. 

 

Tidsaspekten är en annan viktig faktor till att det inte är lätt att ge personcentrerad 

omvårdnad på akutmottagningen (Kristensson-Ekwall 2010). Sjuksköterskan träffar 

patienten under en mycket kort tid och begreppet personcentrerad omvårdnad kan tyckas 

höra hemma mer på en avdelning där vårdtiden ofta är längre än på en akutmottagning 

(Kristensson-Ekwall, 2010; Nyström, 2002). Det kan vara svårt att hinna få en helhetsbild 

av patienten och dennes situation under dessa korta möten (Wikström, 2012). Det krävs 

professionalism för att hinna skapa en omsorgsinriktad vårdrelation på den korta tid 

sjuksköterskan får tillsammans med patienten (Nyström, 2002). 

 

Problemformulering 

 

Alla akutmottagningar ska följa hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har störst 

behov av vård ska få det först [HSL](SFS, 1982:763). Stockholms läns landsting har som 

mål att vistelsetiden på en akutmottagning inte skall överstiga mer än fyra timmar 

(Socialstyrelsen, 2013). Under dessa fyra timmar ska varje patient känna sig delaktig, väl 

informerad och insatt i sin egen situation och vård, detta enligt Patientlagen som trädde i 

kraft första januari 2015 (SFS, 2014:821). Tidigare forskning visar att en omsorgsfull 

omvårdnad inte är det primära för de patienter som söker akutsjukvård. Patienten är där för 

att träffa läkare och få en diagnos och en behandling (Nyström, 2002). Dock kan ett 

personcentrerat förhållningssätt till patienter på en akutmottagning bidra till ett minskat 

behov av återbesök i vården (Stewart et al., 2000). 

 

En djupare förståelse hos sjuksköterskor för den personcentrerade omvårdnadens effekter 

kan leda till bättre förmåga att utföra relevanta omvårdnadsåtgärder och en mer 

individanpassad vård. Därmed är denna studie viktig för att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av personcentrerat omvårdnad på en akutmottagning. 

 

SYFTE 

 

Att studera sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad omvårdnad på en 

akutmottagning. 

 

Frågeställningar 

Är vårdmiljön på en akutmottagning anpassad för att varje patient ska känna sig delaktig? 

Vilka möjligheter har en sjuksköterska att arbeta personcentrerat på en akutmottagning? 
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METOD 
 

Val av metod 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Metoden som tillämpades var en egenkonstruerad enkät av empirisk kvantitativ och 

kvalitativ studiedesign, en så kallad mixad metod vilket enligt Borglin (2012) den mest 

lämpliga metoden för att erhålla det optimala svaret av en forskningsfråga. Med empirisk 

studiedesign menas att information om verkligheten samlas in och därefter används i 

exempelvis ett examensarbete (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Kvantitativ design syftar 

till att få in ett stort antal svar på kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012a) och det tycktes, 

enligt författarna vara den bästa metoden för att få en aktuell bild inom området och 

besvara studiens syfte. Författarna valde att genom kvalitativ analys ha tre öppna frågor för 

att möjliggöra en djupare förståelse för hur sjuksköterskor upplever personcentrerad 

omvårdnad. Kvalitativ analys innebär att studera personer levda erfarenheter (Henricson & 

Billhult, 2012). Genom att skapa en enkät med ett begränsat antal parametrar till en grupp 

sjuksköterskor skulle det vara möjligt att resultaten kan generaliseras i enlighet med Olsson 

och Sörensen (2011). 

 

I enkäten finns inslag av kvalitativ ansats i form av tre öppna frågor, där deltagarna får ge 

en djupare beskrivning och yttra sin synpunkt med egna ord. Dessa frågor användes för att 

stärka resultaten under diskussionsdelen och ge författarna en ökad förståelse för 

betydelsen av svaren (Wilman & Stoltz, 2012).  

 

Urval 

 

Urvalskriterier 

 

Verksamhetscheferna för fyra akutmottagningar kontaktades via elektronisk post (e-post) 

med information om studiens utformning och syfte, se BILAGA A. Varav de två som 

svarade först var dem som valdes att utföra studien på. Vederbörande kontaktperson från 

respektive mottagning fick ta del av författarnas projektplan för att ha möjlighet att få en 

inblick i studien. Brevet för att få tillåtelse att utföra studien undertecknades av de 

verksamhetscheferna vid besök på respektive mottagning, se BILAGA A. Efter 

godkännande lämnades enkäterna med bifogat samtyckesbrev, se BILAGA B, personligen 

över till respektive kontaktperson.   

 

Urvalskriterierna styrdes efter studiens syfte som har vuxit fram under 

sjuksköterskeutbildningens gång. Att författarna valde att utföra enkätundersökningen på 

två akutmottagningar var för att få en bredare bild än vad resultatet från en akutmottagning 

hade gett. I enkätstudien deltog de sjuksköterskor som arbetade på de utvalda 

akutmottagningarna under insamlingsperiodens 16 dagar i mars 2015. Urvalet var 

två akutsjukhus i mellersta Sverige och författarna har valt att utföra studien på en mindre 

och en större akutmottagning. Författarna valde att kontakta fyra akutmottagningar för att 

öka chanserna till att få två godkännanden. Upptagningsområdet för den större 

akutmottagningen var cirka åtta gånger större än den mindre.   
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Urvalsgrupp 

 

Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar i Mellansverige. 

 

Inklusionskriterier 

 

Kriterierna för deltagarna i studien var att alla inklusionskriterier skulle vara uppfyllda. 

Legitimerade sjuksköterskor som arbetar på en av de inkluderade akutmottagningarna. De 

tilltänkta deltagarna skulle kunna läsa och förstå det svenska språket. 

 

Exklusionskriterier 

 

Andra än sjuksköterskeprofessioner på mottagningen så som undersköterskor, läkare och 

ambulanspersonal är exkluderade från studien relaterat till studiens syfte. 

 

Bortfall 

 

Ett bortfall är det material som av någon anledning inte kommer med i det slutgiltiga 

resultatet av en studie. Ju större det är desto mer påverkar det studiens resultat (Billhult & 

Gunnarsson, 2012b). 

 

Det finns olika typer av bortfall. Interna bortfall är bortfall som under tiden deltagarna 

svarar på enkätens frågor väljer att lämna en eller flera frågor obesvarade. Detta kan 

exempelvis bero på att frågorna varit svårtolkade eller att deltagaren inte ville svara på 

frågan. 

 

Externa bortfall innebär att enkäten inte har besvarats. Det kan till exempel bero på att 

vissa personer inte vill delta i en studie eller att enkäten är otillgänglig för deltagarna. 

Skulle dessa personer, som inte vill delta i studier fylla i en enkät så kan svaren bli negativt 

betonade då deltagaren redan från början har en negativ inställning till undersökningar 

(Olsson & Sörenson, 2011). 

 

Det finns både planerade och oplanerade bortfall. Planerade bortfall är de deltagare som 

exkluderas före datainsamlingen på grund av att de inte uppfyller inklusionskriterierna till 

en studie. Oplanerade bortfall rör studier där deltagare följs över tid och är inte relevant för 

den här studien (Billhult & Gunnarsson, 2012b). 

 

Genomförande 

 

Enkäten som användes i denna undersökning var den som konstruerades av författarna då 

det inte fanns någon validerad enkät som passade studiens syfte, se BILAGA C. Till varje 

enkät bifogades ett samtyckesbrev. Brevet innehöll information om studien, dess syfte, att 

enkäten kommer behandlas konfidentiellt, deltagarnas anonymitet samt att de när som helst 

kan avbryta delaktigheten, vilket enligt Kjellström (2012) möjliggör informerat samtycke. 

När enkäten lämnats i svarslådan är det dock svårt att avbryta deltagandet. Detta för att 

enkäterna inte är märkta och det sin tur innebar att anonymiteten ökade för deltagarna.  
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Enkätens utformning 

 

Valet av frågor är utformade efter de frågeställningar som finns i bakgrunden samt 

inspirerade av Nyströms (2003) studie som är den mest liknande studien i vår kännedom. 

Författarna har även kontaktat Maria Nyström innan utformandet av enkäten för att få tag 

på hennes redan validerade enkät, dock utan resultat då enkät ej fanns kvar. 

 

Enkäten inleddes med fyra sak-frågor om kön, ålder och arbetserfarenhet som 

sjuksköterska samt inom akutsjukvården. Frågorna konstruerades med hjälp av Enkät 

boken av Trost (2012). En fråga angående ålder kan uppfattas som påträngande och oetiskt 

då många kan ogilla att prata om sin ålder. För att undvika det har författarna valt att ange 

åldern med svarsalternativ i tioårsintervaller vilket bevarar deltagarnas integritet samt 

undviker att någon blir utpekad. 

 

I enkäten ställdes kortfattade frågor kring vad sjuksköterskorna anser att personcentrerad 

omvårdnad innebär, hur viktigt det är samt om de anser sig ha möjlighet att ge 

personcentrerad omvårdnad i akutmottagningens arbetsmiljö. 

 

Enkäten bestod av totalt 14 frågor varav tio av dem besvarades med hjälp av fem givna 

svarsalternativ, i denna studie kallade stängda frågor. Svarsalternativ som valdes var alltid, 

ofta, ibland, sällan och aldrig. En fråga ställdes med svarsalternativen mycket, ganska, 

varken/eller, inte speciellt och inte alls. Det fanns även tre öppna frågor för att stärka de 

stängda frågorna och dess betydelse. Författarna avslutade enkäten med öppen fritextfråga 

där deltagarna hade möjlighet att skriva om de hade något att tillägga. Enligt Trost (2012) 

så kan dessa svar ofta vara av intresse och ge goda idéer till författarna, samt att det ger 

deltagaren en chans att själv få kommentera på studien. 

 

Pilotstudie 

 

En pilotstudie genomfördes för att kontrollera enkätens validitet (Olsson & Sörensen, 

2011). Det skickades ut sju enkäter till kurskamrater samt till två legitimerade 

sjuksköterskor. Svaren och den feedback pilotstudien gav användes för att påvisa 

eventuella brister i informations- och instruktionstexten. Deltagarna informerades om att 

det var en pilotstudie som genomfördes och önskemål om att kommentera frågeställningar, 

design, utformning, antal frågor och innehåll. 

Efter genomförd pilotstudie togs två frågor bort helt, då frågorna inte var relaterade till 

syftet med studien. Varje fråga hade dessutom en möjlighet till att kommenteras fritt med 

tomma rader vilket togs bort efter pilotstudiens avslut. 

 

Enkätdistribution  

 

På den större akutmottagningen delades 147 enkäter ut i första omgången. Före studiens 

start fick sjuksköterskorna information i deras veckobrev om att studien skulle genomföras 

samt dess innehåll och syfte, se BILAGA A.  

 

Tillsammans med vederbörande kontaktperson lämnades enkäterna ut i varje 

sjuksköterskas personliga postfack samt öppet i matsalen för personal i anknytning till 

uppsamlingslådan för att underlätta deltagandet. Kontaktpersonen introducerade 

enkätstudien för sjuksköterskorna vid ett personalmöte samma vecka och skickade även ut 

två påminnelser under studiens gång. I enlighet med Kjellström (2012) bidrar 
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kombinationen av muntlig och skriftlig information att deltagarna lättare kommer ihåg och 

förstår syftet med en studie. En vecka efter första enkätutdelningen besökte författarna 

mottagningen vid ett personalmöte för att personligen påminna och motivera deltagarna att 

svara på enkäten. Enligt Trost (2012) har påminnelser två syften, det ena är att uppmuntra 

dem som ännu inte har besvarat frågorna och det andra är att motivera de som är 

tveksamma till att delta. Under besöket passade författarna samtidigt på att genom 

personlig distribution dela ut ytterligare fyra enkäter som besvarades direkt. Detta för att 

bidra till ett högre deltagande (Polit & Beck, 2012). Som belöning och uppmuntran till att 

besvara enkäten bjöds deltagarna på godis. Belöning i samband med en undersökning är 

enligt Trost (2012) en smaksak och kan leda till att kvaliteten blir bristande trots att 

kvantiteten blir högre. Risken med det kan vara att deltagaren enbart svarar för att få 

belöningen och att det inte finns någon tanke bakom svaren. Dock valde författarna att 

använda sig av detta då det enligt Billhult och Gunnarsson (2012a) kan öka chanserna till 

ett högre deltagande. Det lades även ut ytterligare 16 enkäter i matsalen vid detta tillfälle 

med en närliggande godisskål för att dra blickarna till enkäten. Vid insamlandet av 

enkäterna hade antalet enkäter i matsalen inte minskat. 

 

På den mindre mottagningen delades totalt 25 enkäter ut till de 25 sjuksköterskor som 

arbetar på mottagningen. Kontaktpersonerna ansåg inte att det var nödvändigt för 

författarna att personligen komma och påminna personalen om studien. De ville ta hand 

om distributionen av enkäterna samt påminna deltagarna på egen hand. Det var därför även 

dem som delade ut enkäterna till sin personal. Enligt Polit och Beck (2012) är personlig 

distribution ett väldigt bra distributionssätt som ofta ger hög svarsfrekvens då deltagarna 

får möjligheten att ställa frågor om enkäten. I det här fallet utfördes inte den personliga 

distributionen utav författarna men däremot delades enkäterna ut av kontaktpersonerna på 

mottagningen som var enhets- och biträdandeverksamhetschef. Alltså skedde en personlig 

distribution utav dem där de även presenterade studien för deltagarna vilket enligt Olsson 

och Sörensen (2011) också kan öka svarsfrekvensen. 

 

Tolv dagar efter att enkäterna lämnads ut på akutmottagningarna åkte författarna tillbaka 

respektive akutmottagning och hämtade in alla ifyllda enkäter.  

 

Databearbetning 

 

Enkäterna från respektive akutmottagning räknades och en svarsfrekvens kunde fastställas. 

Då de besvarade enkäterna uppgår till mindre än 50 stycken från varje mottagning väljer 

författarna i enlighet med Trost (2012) att istället för att numrera varje enkät bläddra ige-

nom formulären och sortera dem i högar efter svarsalternativ. Författarna började analysen 

av enkäterna med att fastställa urvalsgruppen i procent. Resultatet från enkätens stängda 

frågor räknades och matades in i kalkylbladsprogrammet Excel i enlighet med Billhult och 

Gunnarsson (2012a). Därefter gjordes diagram av varje fråga så att resultatet skulle bli så 

tydligt som möjligt.  

 

Urvalsfrågorna som innefattade olika variabler såsom ålder, erfarenhet inom yrket och 

inom akutsjukvården, sammanställdes i diagram. Författarna räknade ut den genomsnittliga 

arbetserfarenheten för att få en uppfattning om hur länge de deltagande sjuksköterskorna 

har jobbat inom yrket samt på en akutmottagning. För att få fram genomsnittet så addera-

des samtliga deltagares erfarenhet från respektive mottagning vilket gav en summa, som 

sedan dividerades med totalt antal deltagare. För erhålla svarsfrekvens, ålder och frågorna i 

procent så dividerades antal svar med sammanlagda deltagare på just den mottagningen.  
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Enkätens öppna frågor sågs över och de svar som var relevanta för studien lades in i en 

tabell eller antecknades i ett Word-dokument. De öppna frågornas svar har diskuterats ge-

mensamt av författarna. 

 

Dataanalys 

 

I enlighet med Henricson och Billhult (2012) analyserades den kvantitativa data samtidigt 

som den sammanställdes i Excel. Den kvalitativa data analyseras redan vid första genom-

gång av enkätsvaren. I enlighet med Henricson och Billhult (2012) hade författarna syftet i 

åtanke vid analysen av de öppna frågorna. Analysarbetet av resultatet har pågått kontinuer-

ligt sedan resultatet sammanställts.  

 

Enkäten innehåller både kvantitativa och kvalitativa frågor: öppna och stängda frågor 

(Borglin, 2012). Författarna har arbetat med att analysera svaren i de stängda frågorna med 

stöd från de öppna frågornas svar. Precis som Borglin (2012) i boken Vetenskaplig teori 

och metod har författarna använt en snarlik analysmetod likt konvergent design, se nedan. 

 

Kvantitativ datainsamling 

& analys 

   Jämföra  Tolkning  

Kvalitativ datainsamling  

& analys 

 

Konvergent design är en grundläggande designmetod inom mixad metod. Eftersom förfat-

tarna inte har gjort en djup analys av de öppna frågornas svar, på grund av brist på tid, kan 

de inte fullt ut kalla analysarbetet för konvergent design. Då de öppna frågornas svar har 

påverkat de stängda frågornas resultat har ändå en jämförelse gjorts och därefter en tolk-

ning bildats (Borglin, 2012). 

 

Tillförlitlighet 

 

För att ett resultat på en enkätundersökning ska vara tillförlitligt så bör svarsfrekvensen 

vara så hög som möjligt (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Ju högre svarsfrekvens desto 

högre reliabilitet (Trost, 2012). Enligt Billhult och Gunnarsson så anses en svarsfrekvens 

på 70-75 procent eller högre vara acceptabel medan Trost (2012) menar att från mitten av 

1970-talet så är en studie relevant om svarsfrekvensen är högre än 50 procent. Med de 

kriterierna uppfyller den mindre mottagningen i denna studie en god tillförlitlighet med en 

svarsfrekvens på 72 procent. Den större akutmottagningen i studien har dock en 

svarsfrekvens på 35 procent vilket innebär att tillförlitligheten är låg. 

 

Validitet 

 

För att veta att en studies mätinstrument är rätt konstruerat måste det testas. Validitet och 

reliabilitet är mått som värderar ifall mätinstrumentet är användbart samt hur bra 

mätinstrumentet mäter. I denna studie fungerar enkäten som mätinstrument. Graden av 

validitet avgörs från om enkäten mäter det som den är avsedd att mäta, i detta fall studiens 

syfte. I den här studien är mätinstrumentet testat genom en pilotstudie i syfte att ta reda på 

om frågorna uppfattades som relevanta för att besvara det syfte studien hade. Efter 

pilotstudien kunde validiteten konstateras och att enkäten är relevant för syftet 

(Gunnarsson & Billhult, 2012). Många gånger utgår den kvantitativa forskningen från en 
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teori som är grundad på egna erfarenheter. I det här fallet är det författarnas erfarenheter 

samt tidigare forskningsresultat (Nyström, 2002) som studiens syfte har vuxit fram ifrån. 

Projektet har planerats och genomförts empiriskt utifrån teori och syfte, vilket ger studien 

god validitet (Olsson & Sörensen, 2012). 

 

Reliabilitet 

 

Reliabiliteten i en studie avgörs från hur noggrant studien mäter det som efterfrågas. Skulle 

studien genomföras vid ett senare tillfälle bör den ge liknande utfall (Gunnarsson & 

Billhult, 2012). Blir resultatet lika eller liknande så har studien god reliabilitet. Författarna 

har på grund av tidsbegränsning inte haft någon möjlighet att testa reliabilitet på studien 

som bland annat kan göras i form av test-retest-metoden. Vid ett sådant test innebär det att 

författarna genomför samma undersökning vid ett senare tillfälle (Olsson & Sörensen, 

2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Målet med all forskning är enligt Olsson och Sörensen (2011) att skapa ny kunskap för att 

öka förståelsen av världen vi lever i och därutöver försöka bidra till positiva förändringar. 

För att få fram ny kunskap används ofta människor som medel. För att de människor som 

väljer att medverka och bidra till ökad kunskap och förståelse inte ska utnyttjas är det 

viktigt att värna om deras integritet, lika värde och självbestämmande. Genom att arbeta 

efter forskningsetiska riktlinjer skyddas de personer som väljer att delta i en studie 

(Kjellström, 2012). 

 

Det finns olika krav att arbeta efter för att uppfylla målen för människors grundläggande 

rättigheter och värde (SFS, 2003:460; SFS, 1998:204). Kunskapskravet är ett av dessa krav, 

vilket innefattar att eftersöka fakta som leder till ny kunskap inom så väl teoretiska som 

praktiska problem. Det andra är skyddskravet, som finns till för att människor inte ska 

utsättas för fysiskt eller psykiskt obehag. Skyddskravet värnar även om människors rätt till 

integritet och skydd av insyn i privatlivet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Denna studies har genomförts med beaktande av forskningsetiska överväganden 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2006). 

 

Författarna har i sin studie, med tanke på kunskapskravet, som syfte att tillföra utökad 

kunskap inom ämnet personcentrerad omvårdnad. Genom noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, analys och den kontext som omger studien, bidrar det till ökad trovärdighet 

för studien, enligt Polit och Beck (2012). För att skydda deltagarnas självbestämmande och 

integritet krävs ett informerat samtycke. Informerat samtycke är en process som bygger på 

etiska principer som säkerställer att en person självmant valt att delta i studien. Genom att 

deltagarna fick ta del av ett samtyckesbrev med information om studien, dess syfte och 

deras anonymitet möjliggörs informerat samtycke samt att skyddskravet beaktas 

(Kjellström, 2012). 

 

Rätten till konfidentialitet har respekterats, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) 

innebär att inga data sprids som kan identifiera personer eller situationer. Alla enkäter har 

lämnats in utan personuppgifter som går att spåra. 
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RESULTAT 
 

För att ge en överblick av resultatet så har författarna valt att i enlighet med Billhult och 

Gunnarsson (2012a) inleda resultatet med diagram av enkäternas demografiska uppgifter. 

Deltagarstatistik, bortfall, ålder och arbetslivserfarenhet har illustrerats i form av 

stapeldiagram som är utformade i kalkylprogrammet Excel. Resterande resultat redovisas 

utifrån två huvudkategorier - Stängda frågor och Öppna frågor i den ordning frågorna har 

ställts. De stängda frågorna är redovisade i stapeldiagram där resultatet är redovisat i antal 

av totalen med det procentuella resultatet under varje figur. Av de öppna frågorna i studien 

har författarna valt en fråga som är representativ för studien och klistrat in alla deltagarnas 

svar i tabeller. För att ge representativa exempel har författarna sedan valt ut några citat 

från en av de öppna frågorna som har markerats med kursivering. Fråga 12 har uteslutits då 

svaren ej var relevant till syftet.  

 

Demografiska uppgifter  

 

Större akutmottagningen  

 

På den större akutmottagningen fanns 120 sjuksköterskor anställda. Efter avslutad 

insamling fanns 42 stycken enkäter besvarades vilket gav en svarsfrekvens på 35 procent. 

Detta innebär att 78 sjuksköterskor, av 120 möjliga, av valt att inte medverkade i studien 

vilket gav ett bortfall på 65 procent. Deltagarna var i åldrarna mellan 21 och 64 år gamla 

varav fyra personer (tio procent) var 21-24 år, 22 personer (52 procent) var 25-34 år, nio 

personer (21 procent) var 35-44 år, sex personer (14 procent) var 45-54 år, en person (två 

procent) var 55-64 år och ingen var över 65 år (totalt n=42). 

Genomsnittet på arbetslivserfarenheten inom yrket var sex år samt fyra år inom 

akutsjukvården (totalt n=42). 

 

Mindre akutmottagningen 

 

På den mindre akutmottagningen delades 25 enkäter ut för de 25 arbetande 

sjuksköterskorna. Av dessa 25 enkäter besvarades 18 stycken vilket gav en svarsfrekvens 

på 72 procent. Detta innebär att sju sjuksköterskor valde att inte medverkade i studien, ett 

bortfall på 28 procent. 

Deltagarna från den mindre akutmottagningen var mellan 21 och 64 år gamla varav en 

person (sex procent) var 21-24 år, fyra personer (22 procent) var 25-34 år, två personer (11 

procent) var 35-44 år, åtta personer (44 procent) var 45-54 år, tre personer (17 procent) var 

55-64 år och ingen var över 65 år (totalt n=18).  

Genomsnittet på arbetslivserfarenheten inom yrket var 16,5 år samt sex och ett halvt år 

inom akutsjukvården (totalt n=18). 
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Enkätresultat 

I enkätens första fråga fick deltagarna möjlighet att beskriva vad personcentrerad 

omvårdnad innebär för dem. Majoriteten av studiens deltagare, 90 procent från den större 

akutmottagningen och 94 procent från den mindre akutmottagningen, har gett ett svar på 

den öppna frågan. 

Resultatet från frågan visar att innebörden av personcentrerad omvårdnad skiljer sig åt för 

deltagarna i studien. Majoriteten av deltagarna tycks vara väl insatta i betydelsen av 

personcentrerad omvårdnad. Följande citat visar en djupare förståelse för ämnet. 

 

Individ anpassad [sic!] omvårdnad  alla är olika anpassa språkbruket efter 

individ  anpassa information och utvärdera informationen efter hur 

personen har förstått att se till att omvårdnaden är olika för alla personer 

 och anpassa sig därefter  

Deltagare, större akutmottagning 

 

Att se personen bakom sjukdomen och utforma vården efter detta tillsammans 

med kollegor undersköterskor [sic!], sjukskötersora[sic!], läkare, 

ambulanspersonal m.fl. Arbeta utifrån personens behov. Alla personer är 

unika och har olika förutsättningar och erfarenheter. Närstående är en viktig 

del i personcentrerad omvårdnad. Närstående har viktig information att ge 

viktigt att ta hänsyn till personens relation till närstående och arbeta utifrån 

det. 

Deltagare, mindre akutmottagning 

 

Några citat har även visat på en begränsad förståelse för ämnet och skulle kunna tolkas 

som en ovilja att arbeta personcentrerat. 

 

Vet ej, vi jobbar med logistik, patienten [sic!] ska från ena ändan av akuten 

till avdelning [sic!] el [sic!] hem. 

Deltagare, större akutmottagning 

 

Helt ärligt ingen aning. Jag gör så gott jag kan. 

Deltagare, större akutmottagning 

Det finns flera svar från den mindre akutmottagningen som kan tolkas som att 

sjuksköterskorna syftar på att personcentrerad omvårdnad är densamma som omvårdnad, 

se nedan. 

Att ge patienten [sic!] både medicinsk behandling [sic!] och omvårdnad t.ex. 

[sic!]samtal personlig hygien mat o [sic!] dryck. planering för framtid. 

  

   Deltagare, mindre akutmottagning 

Se patientens omvårdnadsbehov som ex [sic!] mat, dryck, 

smärtstillande/Feber lägesändringar, klä av till ex [sic!]. Bekväma kläder 

patienten [sic!], högläge m.m. 

Deltagare, mindre akutmottagning 
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Stängda frågor  

 

 
Diagram 1(enkätfråga 2) visar om arbetsbelastningen påverkat en god personcentrerad omvårdnad. 

 

Alla deltagare uppger att de upplever en hög arbetsbelastning.  

Den större akutmottagningens deltagare, 95 procent, anser att de alltid och ofta upplever en 

hög arbetsbelastning som begränsar det personcentrerade arbetssättet. Majoriteten, 72 

procent, av den mindre akutmottagningens deltagare anser enligt svaren att de ibland 

upplever en hög arbetsbelastning som begränsar arbetssättet.  

 

 
Diagram 2 (enkätfråga 6) visar om sjuksköterskorna har haft möjlighet att ge den personcentrerade 

omvårdnaden de önskade kunna ge. 

 

Möjligheten att arbeta personcentrerat inom de senaste två veckorna skiljer sig hel del 

deltagarna. På den större akutmottagningen anser majoriteten att de ibland eller sällan, 48 

procent, har möjlighet att ge personcentrerad omvårdnad. På den mindre akutmottagningen 

anser majoriteten att de ofta de senaste två veckorna har haft möjlighet att arbeta 

personcentrerat och procenten uppgår till 67 procent.  
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Diagram 3(enkätfråga 7) visar om arbetsmiljön främjar den personcentrerade omvårdnaden.  

 

I fråga sju efterfrågas om deltagarna upplever att deras arbetsmiljö främjar god personcen-

trerad omvårdnad. På den större akutmottagningen upplever mer än hälften, 52 procent att 

den sällan främjar det och 19 procent anser att den aldrig gör det. Det innebär att 71 pro-

cent tycker att det personcentrerade arbetssättet är svårt att arbeta efter på deras arbetsplats.  

På den mindre akutmottagningen upplever 56 procent av deltagarna att arbetsmiljön ibland 

främjar personcentrerad omvårdnad samt att 33 procent anser att den ofta gör det. Totalt är 

det 89 procent som anser att de har en arbetsplats vars arbetsmiljö som ibland till ofta 

främjar det personcentrerade arbetssättet. Tolkningen blir att det på den mindre akutmot-

tagningen tycks det finnas utrymme för personcentrerad omvårdnad medan det inte finns 

lika mycket utrymme på den större. 
 

 
Diagram 4 (enkätfråga 10) visar om sjuksköterskorna upplever att de kan skapa en helhetsbild av 

patienterna. 

 

Denna fråga ställdes för att undersöka om det är möjligt för deltagarna att skapa sig en 

helhetsbild av patienterna på en akutmottagning. 36 procent anger att de sällan eller aldrig 
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har möjlighet att skapa en helhetsbild av patienten medan majoriteten, 64 procent svarar att 

de ibland till alltid har möjlighet till detta. 

 

På den mindre akutmottagningen visar svaren att alla deltagare anser att deras arbetsplats 

ger dem möjlighet till att ibland eller ofta skapa en helhetsbild av patienten. 
 

 
Diagram 5 (enkätfråga 11) visar om sjuksköterskorna anser att det är möjligt att utan en helhetsbild ge en 

god personcentrerad omvårdnad. 

 

Deltagarna tillfrågades om de anser att det är möjligt att ge en god personcentrerad 

omvårdnad utan en helhetsbild där majoriteten från den stora akutmottagningen, 74 procent 

tycker att det ibland eller sällan är möjligt. Däremot, likt frågan (fråga 10) ovan är 

deltagarna inte överens om detta. 11 procent svarar att det är möjligt att arbeta 

personcentrerat och sju procent anser att det aldrig går att arbeta personcentrerat utan en 

helhetsbild av patienterna. På den mindre akutmottagningen har nästan hälften av 

deltagarna, 45 procent angett att det ofta är möjligt att ge en god personcentrerad 

omvårdnad av patienten utan en helhetsbild. 
 

 
Diagram 6 (enkätfråga 14) visar hur viktigt sjuksköterskor anser att personcentrerad omvårdnad är på en 

akutmottagning.  
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Författarna vill med denna fråga få veta om deltagarna ansåg att personcentrerad 

omvårdnad är viktigt på en akutmottagning. Majoriteten av deltagarna på båda 

akutmottagningen, 78 procent respektive 100 procent anser att det är mycket eller ganska 

viktigt. Detta tyder på att intresset att arbeta personcentrerat finns hos majoriteten av 

personalen, 

Tolkningen av fråga sju tillsammans med fråga 14 blir att det främst är arbetsmiljön som 

begränsar möjligheterna att arbeta personcentrerat och inte viljan att göra det. 

 

Öppna frågor  

  

Öka möjligheten till personcentrerad omvårdnad 
 

I fråga 13 fick deltagarna möjlighet att svara på vad de skulle förändra för att öka möjlig-

heten till god personcentrerad omvårdnad. Majoriteten av deltagarna från den större akut-

mottagningen betonade vikten av ökad bemanning.  
 

Ökad bemanning → Minskad belastning och mer tid till omvårdnad 

   Citat från fråga 13, större akutmottagning 
 

Deltagarnas svar tyder på en frustration att inte kunna ge den omvårdnaden de hade velat 

ge. Tids-, plats- och personalbrist är faktorer som gör att det enligt många av deltagarna 

inte finns någon plats för den personcentrerade omvårdnaden. Nedan kommer några exem-

pel på sjuksköterskornas synpunkter.  
 

Fler rum. Fler personal. Bättre organisation!! som det är nu är ingenting 

hållbart… 

   Citat från fråga 13, större akutmottagning 
 

Riv sjukhuset och bygg ett större med fler rum och plats och anställ dubbelt 

så mycket personal.  

   Citat från fråga 13, större akutmottagning 

 

Mer personal!!! Större utrymme!!!   

   Citat från fråga 13, större akutmottagning 

 

Enkelsal till alla. Orealistiskt såklart. 

   Citat från fråga 13, större akutmottagning 
 

Från den mindre akutmottagningen framkom det att mer avskildhet och fler enskilda rum 

var viktiga faktorer för att förbättra möjligheten till personcentrerad omvårdnad på deras 

arbetsplats.   
 

 Bättre lokaler med möjlighet till mer avskildhet.  

Citat från fråga 13, mindre akutmottagning 

 

En annan viktig faktor hos många av deltagarna var att krav på dokumentation skulle 

minska så att mer tid istället kunde läggas på patienterna.  
 

Få oss alla som arbetar på akuten att prioritera kontakten o tiden hos patien-

ten istället för tid vid datorer telefoner (ibland egna smartphones). 

Citat från fråga 13, mindre akutmottagning 
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Som bifynd till fråga sex, sju och 13 har författarna gjort tolkningen att sjuksköterskan på 

den större akutmottagningen har en högre arbetsbelastning vilket resulterar i att ökad be-

manning är deras prioritet och vad de anser är av störst vikt att förändra. Då sjuksköters-

kornas arbetsbelastning på den mindre akutmottagningen tycks vara hanterbar har de möj-

lighet att se saker som skulle öka det personcentrerade arbetssättet som lätt förbises vid för 

hög arbetsbelastning. 43 procent (n=42) på den större akutmottagningen ansåg att de sällan 

hade möjlighet att ge den personcentrerade omvårdnaden de skulle vilja ge. Detta jämfört 

med siffran på fem procent (n=18) på den minde mottagningen som angav att de sällan har 

möjlighet till personcentrerad omvårdnad. Som förstärkning kan vi avläsa från ett citat från 

den större akutmottagningen att enkelsalar enbart är ett önsketänkande. 

  

 Enkelsal till alla. Orealistiskt såklart.  

  Citat från fråga 13, större akutmottagningen 
 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

 

Författarna valde att avrunda all procent i resultatdelen efter matematisk standard för att 

förenkla läsningen. Detta kan innebära att alla diagram inte blir 100 procent vilket kan 

innebära en liten förvirring. Dock påverkar det inte resultatet.  

Författarna valde att presentera resultatet från de stängda frågorna i diagram för att göra det 

så enkelt som möjligt för läsaren att tyda resultatet.  

 

Resultatet diskuteras utifrån studiens syfte som var att studera sjuksköterskans upplevelse 

av personcentrerad omvårdnad på en akutmottagning. 

 

De frågor som inte besvarade syftet var följande: Fråga tre: om hur omvårdnadskvaliteten 

påverkas av arbetsbelastning eftersom den betonar omvårdnadskvaliteten och inte 

personcentrerad omvårdnad. Fråga fem undersöker hur ofta sjuksköterskorna informerat 

patienten om nödvändig information de senaste två veckorna och är därför inte heller att 

likställa med personcentrerad omvårdnad. Vad som uppfattas vara nödvändig information 

är väldigt individuellt samt att personcentrerad omvårdnad är inte likvärdigt med att enbart 

ge nödvändig information. Fråga åtta tar upp om deltagarna tror att deras egen eller en 

kollegas personliga uppfattning speglar kvaliteten på omvårdnaden och den besvarar 

således inte syftet. Enkätfråga nio frågar om deltagarna anser att alla får lika god 

omvårdnad oavsett vilken triageprioritering patienterna har. God omvårdnad och 

personcentrerad omvårdnad är inte samma sak och därför anses frågan inte vara relevant i 

denna studie. Fråga 12 som frågar om vilka strategier som sjuksköterskan använder sig 

utav för att på bästa sätt arbeta personcentrerat uteslöts på grund av att svaren inte var 

tillfredställande för att besvara studiens syfte. 

 

Författarna har valt att diskutera huvudfynden från resultatet och då nämna båda 

akutmottagningar och deras svar under samma rubrik. De frågor som inte besvarar syftet 

kommer inte att diskuteras djupare. Författarna har valt att inte nämna kön för att värna om 

deltagnas integritet samt att deltagarens kön inte är relevant. 
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Innebörden av personcentrerad omvårdnad 

Enligt Trost (2012) fungerar enkäter som ett bra instrument för att mäta människors åsikter. 

En risk med enkäter är att åsikter blir överdrivna för att deltagare vill få fram ett budskap 

och då använda, som en ventil för att yttra den egna åsikten. Något som fungerar 

någorlunda i praktiken blir helt ohållbart på pappret för att deltagaren som besvarar 

enkäten vill att problemet ska tas på allvar. Det kan vara en anledning till att attityden 

upplevs sämre från resultatet på enkätens första fråga från den större akutmottagningen, 

vilket författarna och den som läser resultatet bör ha i åtanke. Om det är så att deltagarna 

har överdrivit sina åsikter till det sämre, blir då studiens resultat mindre trovärdigt. 

 

Efter fråga ett framkommer det att begreppet personcentrerad omvårdnad inte innebär 

samma för alla. I bedömningen som författarna gör om vem som vet vad personcentrerad 

omvårdnad är har författarna letat efter nyckelord i deltagarnas svar och även gjort 

individuella bedömningar av svaren. Författarna har haft i åtanke att alla inte är lika 

verbala i skrift och är medvetna om att detta påverkar trovärdigheten av resultatet från 

fråga ett. 

 

Många av deltagarna anser att forskningsrådets definition om vad omvårdnad innebär är 

detsamma som personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att endast tillgodose patienters 

allmänmänskliga behov (Jakobsson & Lützén, 2009). Det är cirka 40 procent (totalt n=17) 

av dem som svarade på frågan på den mindre akutmottagningen och cirka 25 procent 

(totalt n=38) på den större akutmottagningen som inte nämner något av ämnets nyckelord. 

Värdighet, delaktighet, bemötande, integritet och självbestämmande är stora ord inom 

ämnet personcentrerad omvårdnad. Deras definitioner går i stället i linje med Faye 

Abdellahs omvårdnadteori (Hardin & Marquis-Bishop, 2010) som är mer patientcentrerad. 

Hennes teori frångick den tidens mer medicincentrerade omvårdnad till att bli en 

omvårdnad som mer fokuserar på patienten och dess behov (Hardin & Marquis-Bishop, 

2010). Denna frågas resultat påminner om Nyströms studie (2002). Enligt Billhult & 

Gunnarsson (2012a) går inte en jämförelse att göras mellan olika studier då inte samma 

enkät har använts som mätinstrument. Däremot visade Nyströms (2002) undersökning att 

sjuksköterskorna som deltog i den studien hade en syn på omvårdnad inom akutsjukvården 

som är mer medicinsk och praktisk än omsorgsfull. Det stämmer överens med resultatet 

från denna studie. 

 

Personcentrerad omvårdnad relaterat till tidsaspekten 

 

I fråga två ställer författarna frågan om arbetsbelastningen begränsar möjligheterna till 

personcentrerad omvårdnad. På den större akutmottagningen anser 95 procent (n=40) att 

den alltid eller ofta under de senaste två veckorna har begränsats. Detta går i linje med vad 

Kristensson-Ekwall (2010) menar har störst betydelse för möjligheten att ge 

personcentrerad omvårdnad. Hög arbetsbelastning innebär kortare möten med personen 

patienten vilket försvårar möjligheterna till personcentrerad omvårdnad (Kristensson-

Ekwall, 2010). På den mindre mottagningen har majoriteten, 72 procent (totalt n=42) 

svarat ibland och noll procent har svarat att den alltid begränsas. Författarna tolkar det som 

att sjuksköterskorna på den akutmottagningen antingen behärskar en hög arbetsbelastning 

bra eller att de inte upplever en hög arbetsbelastning som begränsar möjligheterna till att ge 

personcentrerad omvårdnad särskilt ofta. 
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Möjligheten till Personcentrerad omvårdnad 

 

I fråga sex undersöker författarna om sjuksköterskorna upplever att de under de senaste två 

veckorna har haft möjlighet att ge den personcentrerade omvårdnaden de skulle vilja. Det 

framkommer att nästan hälften (43 procent, n=42) av deltagarna på den större 

akutmottagningen anser att de sällan har den möjligheten. Detta kan vara på grund av 

arbetsbelastningen eller att det eventuellt finns en inbördesstatus där omvårdnadsåtgärder 

värderas lägre inom de olika professionerna såsom Elmqvist & Frank (2014) påtalat i sin 

studie. Det går att göra en koppling mellan detta svar och vad deltagarna har nämnt i fråga 

13 om vad de skulle vilja förändra för att öka möjligheten till personcentrerad omvårdnad. 

Majoriteten av deltagarna betonade vikten av mer bemanning. 

 

Ökad bemanning  Minskad belastning och mer tid till omvårdnad 

Citat från fråga 13, större akutmottagning 

 

På den mindre akutmottagningen har 67 procent (totalt n=18) av deltagarna angett att de 

oftast har tid och möjlighet att ge den personcentrerade omvårdnaden de vill ge. Som 

föreliggande studies resultat pekar på är det inte arbetsbelastningen som begränsar den 

personcentrerade omvårdnaden på den mindre akutmottagningen. Vad som stärker detta är 

att i den öppna frågan om vad deltagarna anser skulle öka möjligheten till personcentrerad 

omvårdnad svarade majoriteten att fler enkelsalar är viktigt istället för exempelvis mer tid 

till varje patient eller en mindre stressig arbetsplats. 

 

Arbetsmiljön 

 

Tolkningen som författarna gör utifrån fråga sex och 13 är att den mindre akutmottagning-

en har kommit längre i processen att arbeta personcentrerat och att deras arbetsmiljö är mer 

tillåtande i det personcentrerade arbetssättet. 

 

Helhetsbild av patienterna på en akutmottagning 

 

På den större akutmottagningen har respondenterna besvarat frågan, om de anser att det är 

möjligt att skapa en helhetsbild av patienten på akutmottagning, lite olika. Detta kan bero 

på den egna värderingen i frågan samt att svarsalternativen har olika innebörd. Enligt 

Wikström (2012) så kan det vara svårt att hinna med att skapa en helhetsbild av patienterna 

som uppsöker akutmottagningen på grund av de korta möten det ofta innebär. Detta visade 

inte svaren i den här studien utan istället att sjuksköterskorna vill arbeta personcentrerat. 

På den mindre akutmottagningen är resultatet på fråga tio anmärkningsvärt med tanke på 

vad Wikström (2012) påstår. Alla sjuksköterskor som deltagit i studien anser att de ofta, 56 

procent (n=18) eller ibland, 44 procent (n=18) som upplever att de har möjlighet att skapa 

en helhetsbild av patienterna. Det innebär att det inte är någon av de som svarat på frågan 

som anser att det inte går. Precis som Wikström (2012) påtalar menar Kristensson-Ekwall 

(2010) att tidsaspekten är en viktig faktor för att hinna få en helhetsbild och därmed ge god 

personcentrerad omvårdnad. Detta tolkas av författarna som att det ofta finns tid till varje 

patient och därför är det möjligt att skapa en helhetsbild av patienterna. 

 

Något som författarna anser är intressant är att nio procent (n=42) tycker att det alltid går 

att ge personcentrerad omvårdnad utan en helhetsbild. Detta är särskilt intressant då be-

greppet helhetsbild är en grundsten i det personcentrerade arbetssättet (Sahlsten et al., 

2008). Detta förstärker det som diskuterades ovan avseende fråga ett, om att begreppet 
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personcentrerad omvårdnad inte har samma innebörd för alla deltagare. Författarna tolkar 

därför att deltagarna i denna studie ser personcentrerad omvårdnad som detsamma som den 

allmänna omvårdnaden som innebär kortfattat att tillgodose patientens behov. Om detta är 

deltagarnas uppfattning av vad personcentrerad omvårdnad innebär kan det vara förståeligt 

att de sen inte anser att en helhetsbild behövs av patienten. 

 

I föreliggande studies resultat framkom det att majoriteten av deltagarna ändå ansåg att 

personcentrerad omvårdnad är viktigt på en akutmottagning vilket inte överensstämmer 

med vad Wiman och Wikblad (2003) fick fram i sin studie. De menade att sjuksköterskor 

på en akutmottagning är känslomässigt avskärmade och mestadels bryr sig om praktiska 

saker (Wiman & Wikblad, 2003). 

 

Det är intressant att det i föreliggande studie var fem procent (n=42) från den större akut-

mottagningen som ansåg att personcentrerad omvårdnad inte hör hemma på en akutmot-

tagning. Det kan tänkas kunna vara svårt att implementera ett arbetssätt som vissa i perso-

nalen inte anser är viktigt. Den vetskapen om att några deltagare inte anser att det är viktigt 

kan tänkas ha påverkat svaren i resterande frågor. Personcentrerad omvårdnad innefattar 

ord som värdighet, delaktighet, bemötande, integritet och självbestämmande (Ekman et al, 

2014) och borde enligt författarna vara ett mål inför varje patientmöte inom sjukvården. 

Författarna till föreliggande studie tolkar detta som att inte alla deltagare vet vad begreppet 

personcentrerad omvårdnad specifikt innebär, vilket i sin tur inte betyder att de valt bort 

begreppen ovan. De kan mycket väl utföra en personcentrerad vård utan att veta om det. 

 

Från föreliggande studies resultat kan författarna ana att den mindre akutmottagning främ-

jar personcentrerad omvårdnad mer än den större. Enligt Stewart et al. (2000) kan ett 

personcentrerat förhållningssätt bidra till en effektivisering och mindre återbesök i vården. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till varför den mindre mottagningen upplevs ha en 

mindre arbetsbelastning och även en anledning för fortsatta studier. Fortsatt forskning 

kring om personcentrerad omvårdnad minskar återbesök i vården och på det viset sparar 

resurser för samhället. 

 

Metoddiskussion  
 

I den här studien är det planerade bortfallet de sjuksköterskor som inte förstår svenska 

språket. En bortfallsanalys ska visa ifall de som valde att inte delta i studien kan tänkas 

skiljas från de som deltog. Analysen ska påvisa ifall deras deltagande hade påverkat 

studiens resultat. (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Författarna kan inte avfärda bortfallet i 

den studien då ena akutmottagningen hade ett bortfall på 65 procent och den andra på 28 

procent. 

 

Det interna bortfallet från den här studien är enbart från de öppna frågorna samt de 

demografiska uppgifterna. De öppna frågorna skulle från början endast användas för att 

stärka de stängda frågornas svar. Dock ändrades detta under arbetets gång till att bli en 

mixad metod med både kvantitativ och kvalitativ design.  

 

De kvantitativa frågorna som utgör grunden i studiens resultat hade ett bortfall på noll 

procent. Den större akutmottagningen hade ett internt bortfall på 21 procent från de öppna 

frågorna och från de demografiska frågorna på två procent. På den mindre mottagningen 

var det interna bortfallet 33 procent från de öppna frågorna och noll procent på resterande. 

Bortfallen kan bero på ovilja att svara på frågorna (Trost, 2012). Det kan vara så att de på 
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den mindre akutmottagningen inte har lika många önskemål om förändringar och därför 

valt att inte svara på frågor som de på den större akutmottagningen valt att svara på. 

 

Reliabiliteten i den här studien är låg och skulle med stor sannolikhet inte visa samma 

resultat vid en ny studie. Detta för att svarsfrekvensen är så pass låg, speciellt på den större 

mottagningen där 65 procent valde att inte delta. Om en ny studie skulle genomföras så 

finns det ingen garanti på att just de 35 procent som svarade på denna enkät skulle göra det 

vid nästkommande tillfälle. Däremot om studien enbart utförts på den mindre 

akutmottagningen hade graden av reliabilitet ökat då det enbart var 28 procent som tackade 

nej till deltagande. 

 

Författarna till föreliggande studie förmodar att svarsfrekvensen kunnat öka om 

distributionen hade skett genom en så kallad gruppenkät. En gruppenkät delas ut till en 

grupp människor i till exempel en skolklass (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Om 

författarna hade valt att dela ut enkäterna under ett eller flera personalmöten när alla 

sjuksköterskor var samlade och sedan samlat in dem på plats hade svarsfrekvensen 

förmodligen kunnat bli högre. Dock kan en nackdel med det vara att det försvårar 

anonymiteten hos deltagarna och det hade varit för tidskrävande då den större 

akutmottagningen har så många arbetande sjuksköterskor (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 

 

Då författarna inte har möjlighet att göra en bortfallsanalys av de som valt att inte delta i 

undersökningen går det inte att anta att respondenterna skulle svara likadant om studien 

utfördes på nytt (Olsson & Sörensen, 2012). Författarna kan dock spekulera i 

överförbarheten då många svar från båda akutmottagningar visar på liknande resultat, 

vilket kan tyda på att resultatet från studien skulle kunna vara generaliserbart (Priebe & 

Landström, 2012). 

 

I den här studien valde författarna att utföra en enkätundersökning med mixad metod be-

stående av kvantitativ och kvalitativ studiedesign. Syftet med studien var att få en uppfatt-

ning om sjuksköterskornas möjligheter till att ge personcentrerad omvårdnad på en akut-

mottagning. Valet att använda enkäter som datainsamlingsmetod var baserat på dels studi-

ens syfte samt att få så många svar som möjligt i undersökningen under den korta period 

som studien pågick. Då författarna önskade en aktuell bild var inte litteraturstudie ett alter-

nativ. Intervjuer hade gett en djupare inblick av hur sjuksköterskor upplever möjligheten 

till personcentrerad omvårdnad på en akutmottagning, men hade inte varit tidsmässigt ge-

nomförbart och inte relaterat till syftet då författarna önskade ett mer generaliserbart resul-

tat. 

 

Författarna valde att konstruera enkäten på egen hand då det inte fanns några färdigkon-

struerade enkäter som passade till studiens syfte. 

Det finns fördelar och nackdelar med en egenkonstruerad enkät. Fördelen är att författarna 

kan ställa exakt de frågor de vill ha svar på. Nackdelen med egenkonstruerad enkät var i 

det här fallet framför allt, att författarna aldrig tidigare konstruerat enkäter och anses vara 

noviser. Andra nackdelar är att det är väldigt tidskrävande samt att det kan vara svårt att 

formulera en fråga så att den besvarar syftet (Trost, 2012). 

 

För att öka validiteten i studien gjordes därför en pilotundersökning (Olsson & Sörensen, 

2012) med revideringar av frågorna därefter. Trots detta kan författarna i efterhand se att 

alla frågorna inte svarar direkt till syftet även om de är intressanta ur ett omvårdnadsper-
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spektiv. Alla frågorna presenteras av respekt till deltagarna som har tagit sig tid att svara på 

enkäten. 

 

I enkäten användes svarsalternativen alltid, ofta, sällan och aldrig på majoriteten av frå-

gorna och dessa kan ha olika innebörd och tolkas olika av deltagarna (Trost, 2012). Trots 

detta valde författarna att använda de svarsalternativen för att lättare kunna sammanställa 

och presentera resultaten deskriptivt. Planen från början var att endast använda de öppna 

frågorna som en förstärkning av de stängda då en kvalitativ studie hade varit alldeles för 

tidskrävande och i detta sammanhang gjort det svårt att ta fram ett statistiskt resultat. Dock 

ansågs de öppna frågorna påverka resultatet så pass mycket att författarna ansåg det vara 

av värde att ändra studien till en mixad metod med kvantitativ och kvalitativ studiedesign.  

 

Enkätens första fråga var en öppen fråga om vad sjuksköterskorna tycker att personcentre-

rad omvårdnad innebär. Att inleda med en öppen fråga är inte optimalt då det kan uppfattas 

som jobbigt och då bli en ”dålig start” på enkäten. Enkäten bör inledas med lättare frågor 

och avslutas med de frågor som är mer krävande för deltagaren att svara på (Trost, 2012). 

För att få deltagarnas uppfattning av vad personcentrerad omvårdnad innebär valde förfat-

tarna att inte definiera begreppet i enkäten och därför inleda med denna öppna fråga. 

Majoriteten av frågorna i enkäten är ställda utefter ämnet personcentrerad omvårdnad. 

 

Urvalet av frågor grundades från studiens syfte, som belyser sjuksköterskans möjlighet till 

personcentrerad omvårdnad på en akutmottagning. För att besvara syftet ansåg författarna 

att erfarenhet inom yrket inte var av vikt för resultatet. Alla legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade på någon av de utvalda akutmottagningarna fick därför delta i studien. Däre-

mot var informationen om deltagarnas erfarenhet ändå av intresse när enkäten konstruera-

des, dock inte så betydelsefullt att det blev en inklusionskriterie.  

 

Författarna valde att utföra studien på två akutmottagningar. Totalt kontaktades fyra akut-

mottagningar för att öka chanserna att få ett godkännande. Alla kontaktades på samma vis, 

via ett personligt mail till verksamhetscheferna på respektive mottagning. På en akutmot-

tagning fick författarna direkt ett nej på grund av tidsbrist. Svaret från en annan akutmot-

tagning drog ut på tiden vilket ledde till att när ett godkännande om delaktighet från verk-

samhetschefen kom, tackade författarna nej. Hade svaret från den akutmottagningen kom-

mit tidigare hade den större akutmottagning varit en annan från mellersta Sverige vilket 

självklart hade påverkat resultatet. Däremot hade de respektive stora akutmottagningarna 

liknande patientflöde och hade därmed kunnat ge ett liknande resultat.  

 

En risk med den anonymiteten som deltagarna i denna studie erhöll är att författarna inte 

med säkerhet kan veta om en deltagare har svarat på flera enkäter då författarna inte 

medverkade när deltagarna svarade på enkäten. Det kan heller inte utesluta att andra 

professioner än sjuksköterskor har svarat på enkäten. Dock inleds enkäten med en fråga om 

hur länge de arbetat som sjuksköterska och utgår då från att deltagarna är sanningsenliga. 

Författarna har granskat handstilar från de öppna frågornas svar för att ha en möjlighet att 

upptäcka eventuella dubbelsvar men utan att kunna identifiera några. 

 

Fram till dess att enkäterna delades ut på varje mottagning var händelseförloppet liknande. 

Som metod-avsnittet nämner så har riktlinjerna på hur respektive mottagning ville hantera 

utlämnandet av enkäterna skiljt sig åt. Uppföljning och påminnelser har skett på olika vis. 

På den större akutmottagningen har författarna personligen varit med vid personalmöte och 

påmint om studien samt gett deltagarna belöning i form av godis då detta enligt Billhult & 
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Gunnarsson (2012a) kan öka chanserna till ett högre deltagande.  På den mindre akutmot-

tagningen skedde distributionen av enkäten genom kontaktpersonen och påminnelser på 

deras personalmöten gjordes kontinuerligt av densamma. Att distributionen av enkäterna 

har skett på olika sätt kan ha påverkat svarsfrekvensen. Personlig distribution när författar-

na stannar kvar vid medverkan bidra till ett högre deltagande då eventuella frågor kan stäl-

las på en gång. 

 

Vid det tillfället som författarna besökte den stora mottagningen passade de på att dela ut 

fyra enkäter när sjuksköterskorna var i samma rum och fick då svar på en gång. Om förfat-

tarna hade valt att använda denna metod mer på båda mottagningar kan man ana att svars-

frekvensen hade stigit ytterligare. Dock är det svårt att spekulera i när sjuksköterskor på en 

akutmottagning har tid att sitta ner och svara på en enkät då patienttrycket kan variera 

mycket samt att det är tidskrävande att svara på en enkät. Det är även från författarnas per-

spektiv för mycket tid som hade gått åt till att endast invänta svar (Polit & Beck, 2012). 

I denna specifika studie har svarsfrekvensen varit betydligt högre på den mindre akutmot-

tagningen. Författarna kan dra slutsatser om att svarsfrekvensen hade kunnat höjas ytterli-

gare vid personliga besök likt besöken på den större. Det kan också betyda att tillväga-

gångssättet var optimalt för den mindre akutmottagningen. En mindre akutmottagning kan 

också ha en närmare kommunikation än en större akutmottagning där det är många i om-

lopp både patienter och personal. Detta kan vara en anledning till det högre deltagandet.  

Andra faktorer som hade kunnat höja svarsfrekvensen är tidsaspekten. En längre svarspe-

riod och fler påminnelser är bevisat vara effektivt för att höja deltagandet (Ejlertsson, 

2014). 

 

Under studiens gång har arbetet kontinuerligt granskats i form av grupphandledning, där 

författarna tillsammans med kurskamrater och handledare kritiskt granskat och reflekterat 

kring fynd för att uppnå ett resultat av hög kvalitet och giltighet. Petersson och Lindskov 

(2012) kallar momentet “peer debriefing” och anser att det är användbart för att öka studi-

ens trovärdighet. Grupphandledning ansågs förbättra föreliggande studies kvalitet då det 

innebar kritisk granskning från personer som med nya ögon gav tips på hur läsupplevelsen 

kunde förbättras. Författarna har tillsammans kontinuerligt analysterat svar och granskat 

artiklar vilket höjer trovärdigheten av studien enligt Lundman & Hällgren (2012). 
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Slutsats 

 

Resultatet på studien visar att sjuksköterskorna som varit involverade i studien tycks ha 

viljan att arbeta personcentrerat. Vad som begränsar dem är arbetsmiljön. Arbetsmiljön på 

en akutmottagning framkommer som stressig och med begränsade utrymmen. De korta 

möten som sjuksköterskorna får tillsammans med patienterna medför en viss svårighet i att 

hinna skapa helhetsbilden som den personcentrerade omvårdnaden vanligtvis kräver. Det 

framkommer att kunskapen om personcentrerad omvårdnad är olika mellan deltagarna och 

för många av dem är det samma sak som den mer praktiska omvårdnaden.  
 

Fortsatta studier 

 

Fortsatta studier i ämnet är intressant och angeläget, för att lyfta ämnet och därmed öka 

medvetenheten hos vårdpersonal och andra. 

 

Klinisk relevans 

 

Denna studie bidrar till en ökad medvetenhet gällande personcentrerad omvårdnad på 

akutmottagningar. Bara genom att delta i studien och svara på enkätens frågor ger det 

sjuksköterskor på akutmottagningar en möjlighet till reflektion kring det egna arbetet. 

Författarna anser att studien visar ett samband mellan arbetsmiljön och att en hög 

arbetsbelastning minskar möjligheterna till personcentrerad omvårdnad. Genom att belysa 

detta kan en förändring leda till förbättring och en ökad personcentrad vård.  
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I 

 

               BILAGA A 

 
Till vederbörande verksamhetschef. 

 

Vi är två studenter från Sophiahemmet Högskola som studerar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Vi har 

precis påbörjat termin 5 och ska skriva vår C-uppsats under våren.  

 

C-uppsatsen som vi skall fördjupa oss i har till syfte att studera hur sjuksköterskor upplever sig kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad på en akutmottagning. Vi vill dessutom studera om begreppet personcentrerad 

omvårdnad har olika betydelse mellan olika sjuksköterskor baserat på kön, ålder och arbetsplats.  

Studien är tänkt att genomföras med enkätundersökning. Det högskolan kräver är att få ett godkännande av 

Er för att kunna utföra studien.  

 

Syftet med vår uppsats är ”Att studera sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad omvårdnad på en 

akutmottagning”.  

 

Vi tycker att vår undersökning är aktuell då det ställs högre och högre krav från samhället på vården, samt att 

samhällsstrukturen förändras med de rådande förändringar som sker inom ekonomiska ramar och antalet 

personer som är i behov av vård. 

 

Enkäten som består av ca 15 frågor kommer att ta cirka tio minuter för sjuksköterskorna att svara på, och det 

kommer vara mestadels slutna frågor med redan givna svarsalternativ samt några avslutande öppna frågor där 

sjuksköterskorna får fylla i egna tankar och reflektioner.   

 

Vi kommer att efter överenskommen tid att komma till mottagningen och presentera oss och vårt syfte med 

studien och vilka vi är. I samband med presentationen bifogas papperskopior av enkäten samt en låda som 

enkäten ska läggas i efter deltagandet. Vi kommer hämta lådan efter tolv dagar. Det kommer att finnas en 

samtyckesblankett med information för deltagarna att gå igenom inför studien och besluta om ett frivilligt 

deltagande.  

 

Samtyckesblanketten innebär att de godkänner att svaren används i vår studie och att de kommer att vara 

anonyma samt att enkäterna kommer behandlas konfidentiellt. Alla enkäter förvaras säkert under studiens 

gång och kommer efter uppsatsens godkännande att kasseras. 

 

Efter tolv dagar så kommer enkäterna att samlas in av oss. Startdatum kommer att vara 11:e mars och 

slutdatum 23:e mars.  

 
Vi hoppas och ser fram emot ett samarbete.  

Bästa hälsningar, 

 

Malin Norström    Amanda Sjöblom 

   

___________________________  ___________________________ 
Sjuksköterskestuderande   Sjuksköterskestuderande 

 

Margareta Ramsjö  

 

_________________________________ 

Handledare 

 

Vi ansöker härmed om Ert godkännande till ovanstående studie på akutmottagningen på XXXXXXXX. 

________________________________ 
Ort och datum 

  

 

_______________________________________ ___________________________________ 

Signatur verksamhetschef   Namnförtydligande 
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BILAGA B 

 

 
 

 

 

Enkät till sjuksköterskor som jobbar på en akutmottagning. 

 

 

Vi är två studenter på Sophiahemmet högskola som studerar Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. 

Syftet med studien är att studera hur sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad omvårdnad på en 

akutmottagning, vi vill även utvärdera om personcentrerad omvårdnad har olika innebörd för olika personer. 

För att uppnå syftet med studien behöver vi er hjälp med att besvara några frågor kring detta. 

 

Din medverkan är mycket viktig, oavsett om du har stor eller mindre erfarenhet av att jobba på en 

akutmottagning, och vi hoppas att du vill ta dig tid med dessa frågor. Enkäten består av tre sidor med femton 

frågor kring ämnet och tar ca fem till tio minuter att besvara.  

Du är hela tiden anonym och svaren lämnas i särskilt angiven, försluten box med brevinkast, på angiven plats. 

Enkäten behandlas konfidentiellt och förstörs efter studiens avslut. Av er närmaste chef har vi fått tillåtelse att 

få lämna ut denna enkät på er mottagning och er verksamhetschef har godkänt att enkäten delas ut. 

Din medverkan är naturligtvis frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Väljer du att svara på frågorna och lägga enkäten i den utsedda lådan så godkänner ett deltagande och 

att dina svar används i vår studie.  

 

Tacksam för att du kryssar och textar tydligt så underlättar det i vår resultatbearbetning. Uppsamlingsboxen 

för enkäten finns på avdelningen i tio dagar efter utlämnandet av densamma.  

 

Dina svar är mycket värdefulla för vårt fortsatta arbete. När uppsatsen är klar skickar vi gärna ett exemplar 

till er mottagning.  

 

Malin Norström, Sjuksköterskestudent 

Malin.norstrom@stud.shh.se 

070-2729157 

 

Amanda Sjöblom, Sjuksköterskestudent  

Amanda.sjoblom@stud.shh.se 

073-9824971 
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BILAGA C (1 av 3) 

Enkätundersökning 

 

Nedan följer 14 frågor gällande personcentrerad omvårdnad på en akutmottagning.  

 

Du kryssar i det svarsalternativ som passar bäst. Det är av stor betydelse för studien att 

Du inte lämnar någon fråga obesvarad. 

  

Allmänna frågor 

 

Är du           kvinna?    eller   man? 

    

 

Hur gammal är Du? 

21-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 

  

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? ____ år 

Hur länge har du arbetat på en akutmottagning? ____ år 

 

 

1. Beskriv vad personcentrerad omvårdnad innebär för dig? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Har Du under de senaste två veckorna upplevt en hög arbetsbelastning som begränsade 

möjligheterna till en god personcentrerad omvårdnad? 

Alltid Ofta  Ibland Sällan Aldrig 

 

 

3. Har Du under de senaste två veckorna upplevt att omvårdnadskvaliteten påverkats av 

arbetsbelastning? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

4. Har Du under de senaste två veckorna haft möjlighet att låta patienterna berätta om sin 

besöksanledning i enskildhet? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

5. Hur ofta de senaste två veckorna har Du informerat patienten enskilt om nödvändig 

information? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

6. Hur ofta de senaste två veckorna har Du haft möjlighet att ge den personcentrerade 

omvårdnaden du vill ge? 

     Alltid      Ofta      Ibland      Sällan     Aldrig 
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7. Upplever Du att din arbetsmiljö främjar god personcentrerad omvårdnad? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

8. Tror Du att Din eller en kollegas personliga uppfattning om vem som bör söka 

akutsjukvård speglar kvaliteten på omvårdnaden? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

9. Anser Du att alla patienter får lika god omvårdnad oavsett triageprioritering? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

10. Upplever Du det möjligt att skapa en helhetsbild av patienterna som uppsöker 

akutmottagningen? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

11. Anser Du att det är möjligt att ge en god personcentrerad omvårdnad utan en 

helhetsbild av patienterna? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

 

 

12. Beskriv vilka strategier Du använder dig av för att ge bästa möjliga omvårdnad i det 

korta mötet med patienten? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Om Du hade möjlighet att förändra något på din arbetsplats som skulle kunna förbättra 

möjligheten till god personcentrerad omvårdnad, vad skulle det då vara?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Anser du att personcentrerad omvårdnad är viktigt på en akutmottagning?  

Ja, mycket         Ja, ganska          Varken/eller             Nej, inte speciellt              Nej, inte 

alls    

 

Har du några övriga synpunkter på denna enkätundersökning skriv gärna här eller på 

separat ark: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan!  

 

     

     

     

     

     

     


