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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie var att beskriva ledningssjuksköterskan upplevelser av 

ledningsarbetet vid svårhanterbara situationer på en akutmottagning.  

 

Flertal studier visar att det är viktigt med erfarna och kompetenta ledningssjuksköterskor för 

att en akutmottagning ska fungera optimalt. Ledningssjuksköterskans ansvarsområde 

innefattar bland annat att vara akutmottagningens kontaktperson, ha ledningsansvar i händelse 

av katastrof och stödja medarbetare i att strukturera och organisera arbetet på olika positioner. 

För att bibehålla och säkerställa god och säker vård är det till stor vikt för sjuksköterskor att 

de har stabil ledning med ledningssjuksköterskan som ger stöd, verkar för gott samarbete och 

besitter hög kompetens. Detta i strävan för att finna ny kunskap som kan leda till förbättrat 

ledningsarbete och därmed ökad patientsäkerhet.  

 

Den metod som användes var kvalitativa intervjuer med åtta ledningssjuksköterskor från fyra 

olika akutmottagningar i Storstockholm området. Intervjuerna har transkriberats och 

analyserats för att lyfta fram ledningssjuksköterskornas erfarenheter som är relevanta till 

syftet. I denna studie har ledningssjuksköterskornas erfarenheter sammanfattats i tre 

kategorier och därmed kartlagt deras erfarenheter i olika aspekter.  

 

Analysen gav tre kategorier; upplevda orsaker till svårhanterbara situationer, upplevda känslor 

och intryck vid svårhanterbara situationer och upplevelse om hantering vid svårhanterbara 

situationer. De tre kategorierna åskådliggör principer från ledningsarbetet som är känt sedan 

tidigare forskning men också en hel del ny anmärkningsvärd information. Genom denna 

studie har det fångats upp att ledningsarbetet påverkas negativt av att ledningssjuksköterskor 

har arbetsuppgifter som försvårar helhetsperspektivet och därmed orsakar svårhanterbara 

situationer på akutmottagningen. En annan betydande iakttagelse som avslöjats var att 

ledningssjuksköterskor anser att sökandet och användandet av riktlinjer försvårar 

handläggningsarbetet på akutmottagningen. Vidare har denna studies intervjuer belyst 

konsekvenser av hög arbetsbelastning i samband med brist på resurser som resulterar i att 

personalens och anhörigas välmående försummas. En ytterligare anmärkningsvärd 

observation är att en av de inkluderade akutmottagningarna fortfarande är uppbundna med 

nära patientarbete samtidigt som de har ledningsansvar på akutmottagningen. Detta trots 

redovisad beprövad erfarenhet att ledningssjuksköterskor behöver vara frikopplade för att 

kunna hantera svårhanterbara situationer till deras bästa förmåga. Slutligen har denna studies 

underökningar bevisat att ledningssjuksköterskor upplever att de med erfarenhet upptäcker 

nya viktiga egenskaper som krävs som ledare vid hanteringen av svårhanterbara situationer.  

 

Slutsatsen av denna studie är att det finns möjlighet att minimera svårhanterbara situationer 

och dessutom effektivisera ledningsarbetet. 

 

Nyckelord: Ledningssjuksköterska, Akutmottagning, Svårhanterbara situationer, Erfarenhet. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to outline the experiences of charge nurses in their leadership role 

when dealing with challenging situations in the emergency department. This was done with a 

view to gain new insights/understanding that would improve leadership (skills) and hence the 

quality and safety of patient care.  

Several studies have shown that it is important to have experienced and competent charge 

nurses for an emergency department to perform/function to its optimal capacity. The 

responsibilities of the charge nurse are many and include; being the first point of contact for 

the emergency department, taking charge if a major incident occurs, and to support the staff 

by co-ordinating and managing the workload between all the different areas in the 

department. Financial cutbacks to the Swedish health care system have led to reorganisation 

and increased demand on the emergency departments. To continue to deliver good quality and 

safe care it has therefore become even more important for frontline health care staff to 

have/receive clear and stable leadership from a highly competent charge nurse who supports 

and reinforces teamwork. This was done with a view to gain new insights/understanding that 

would improve leadership skills and hence the quality and safety of patient care.  

The method used in this study was semi-structured qualitative interviews with eight charge 

nurses from four different emergency departments located in Stockholm. The interviews have 

been processed through a qualitative manifest content analysis to highlight the charge nurses’ 

experiences in relation to the aim of the study. 

The charge nurses´ experiences have been summarised into three categories to capture the 

different perspectives; i) perceived reasons for challenging situations, ii) feelings and 

impressions associated with challenging situations, and iii) coping abilities in challenging 

situations. The three categories revealed similar findings to earlier research studies into 

leadership skills but also unravelled a lot of new notable information. This study shows that 

effective leadership is prevented when the charge nurse has got multiple responsibilities that 

distract from gaining an overall overview of the department. This in turn creates challenging 

situations in the emergency department. Another important observation was that the charge 

nurses’ found that the localisation and usage of guidelines further complicated rather than 

improved the work in the emergency department. Furthermore, the interviews highlighted the 

consequences of the financial cutbacks within the health care sector that have had negative 

implications on the wellbeing of staff and patient relatives. A pertinent finding was that one of 

the emergency departments in this study still expects the charge nurse to be responsible for 

hands on patient care whilst maintaining an overview of the workflow in the emergency 

department. This despite the proven importance of the charge nurse to give her undivided 

attention to provide effective leadership. Finally, this study has shown that charge nurses 

found that with experience they discovered new abilities that are required to provide effective 

leadership in challenging situations.  

In conclusion this study showed that there are opportunities to minimise challenging 

situations from arising but also to improve the efficiency of the leadership work.  

 

Keywords: Charge nurse, Emergency department, Difficult situations, Experience. 
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BAKGRUND 

Akutmottagning 

 

På 1700-talet var medellivslängden hos män knappt 33 år och 36 år för kvinnor. Människan 

har blivit allt friskare och lever allt längre till följd av att levnadsstandarden höjts och vårdens 

kompetens blivit större. Med den längre levnadslängden ses en stor ökning av vårdbehov hos 

patienter och att vården blivit allt mer specialiserad (Holmdahl, 1994). I dagens läge krävs det 

betydligt mer av en sjuksköterska än tidigare. Arbetsuppgifterna har blivit komplicerade och 

kräver klinisk erfarenhet och ökad kunskap. Behovet av en specialistutbildning blir allt större 

för att kunna hantera yrket (Wikström, 2012).  

Med akutmottagning menas en mottagning avsedd för människor med akut sjukdom eller 

skada (Wikström, 2012). I Bonniers Svenska ordbok (2011) är definitionen för 

akutmottagning en läkarmottagning, oftast på sjukhus, för akutfall. Med akutfall menas skarp, 

plötsligt, hastigt påkommen sjukdom (Malmström, Györki & Sjögren, 2011). En 

akutmottagning kräver att sjuksköterskorna har hög kompetens, god klinisk erfarenhet och ett 

korrekt förhållningssätt för att kunna ge god och säker vård (Finnström, 2014). På en 

akutmottagning är det högt tempo och många patienter. Arbetet innebär att sjuksköterskan 

måste kunna hantera snabba förändringar, ha många bollar i luften och samtidigt kunna 

hantera komplexa uppgifter hos en kritiskt sjuk patient (Blossom, et al., 2011). 

Sjuksköterskans primära arbetsuppgifter på en akutmottagning är att observera patienter, 

analysera bakgrundshistoria och ta vitalvärden på luftvägarnas, andningens, 

blodcirkulationens och neurologiska funktioner, för att därigenom kunna dra slutsatser om 

patientens vårdbehov och att tillgodose dessa i rätt prioritet (Makkonen, 2011). Utöver 

kunskapen att kunna hjälpa en kritiskt sjuk patient står sjuksköterskan för utmaningen att 

samtidigt ha en god överblick för samtliga patienter på mottagningen för att kunna vara på 

plats ifall någon hastigt skulle försämras (Wikström, 2012). 

Nedskärningar på akutmottagningar 

Stockholms läns landstings årsredovisning (2014) visar att budgeten har överskridits. Detta 

gör att nedskärningar måste göras och att det kommer bli ökad påfrestning på vården inom 

Storstockholm de närmsta åren. Detta är något som Ejd (2011) uppmärksammat för flera år 

sedan. Hon skriver för vårdförbundet som visar att nedskärningarna sker i alla Sveriges 

landsting och att detta ger stor negativ påverkan på god och säker vård. Erlandsson (2015) 

skriver att på grund av de stora minskningarna i budgeten har inte landstingen möjlighet att 

följa de medicinska prioriteringarna och det är framförallt de äldre patienterna som blir 

lidande runt om i landet. Oredsson (2011) tar upp i sin studie att nedskärningar ger 

personalbrist på akutmottagningarna vilket gör att det blir längre väntetider för patienter. Liu, 

Thomas, Gordon, Hamedani & Weissman (2009) redovisar i sin studie att när det blir långa 

väntetider leder det till en överbelastad akutmottagning vilket resulterar i fler medicinska 

misstag. Detta sker då personalen får stor arbetstyngd och samtidigt har svårt att ha överblick 

över akutmottagningen. En studie gjord av Forero, McCarthy & Hillman (2011) visar att när 

det är vårdplatsbrist på sjukhuset gör detta att patienter blir liggande kvar på 

akutmottagningen. Detta menar Liu m.fl. (2009) bidrar till att patientsäkerheten blir drabbad 

negativt. Weilenmann (2015) påpekar att det är kris på Stockholms akutsjukhus på grund av 

de besparingar landstingen tvingas att göra. Akutmottagningarna är överbelastade eftersom 

det inte finns nog med personal på vårdavdelningarna då besparingarna har lett till 

uppsägningar. Vidare erbjuds låga löner för vårdpersonal och ohållbara arbetssituationer 

(Weilenmann, 2015). Ejd (2015) skriver att sjuksköterskor med lång erfarenhet lämnar vården 

eftersom de inte längre orkar med det ökade patienttrycket och anser att det inte är 
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patientsäkert på akutmottagningarna längre. När nyanställda sjuksköterskor rekryteras kan de 

inte ersätta den kompetens och erfarenhet som försvunnit. De kan inte heller hantera den 

tunga vårdsituation som nedskärningarna har lett till.  

 

Personalkrav på akutmottagning 

De allt mer komplexa uppgifterna och de höga krav som ställs på vården gör att det krävs 

sjuksköterskor som har nog med kunskap och arbetslivserfarenhet för att kunna hantera de 

dagliga påfrestningarna (Makkonen, 2011). På grund av personal- och tidsbrist ökar kraven 

och nya sjuksköterskor förväntas ta allt mer ansvar tidigt (Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). 

Det krävs hög kompetens av nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskor på en 

akutmottagning (Finnström 2014). Enligt en studie av  Hirschkorn, West, Hill, Cleary & 

Hewlett (2010) är det en tydlig förskjutning i kunskap och hantering mellan oerfaren och 

erfaren personal. På akutmottagningen får en oerfaren sjuksköterska först placeras på en 

nybörjarnivå för att sedan avancera då de fått större inblick och erfarenhet av arbetet (Valdes, 

2008). Genom att analysera det som observeras kan den erfarna sjuksköterskan dra slutsatser 

som räddar liv (Makkonen, 2011). Eftersom rätt handling vid kritiska situationer ofta bygger 

på teoretisk fakta i samband med beprövad erfarenhet krävs det att sjuksköterskan får se 

många patienter och sjukdomsförlopp för att kunna utvecklas (Wikström, 2012). Som 

nyanställd sjuksköterska på en akutmottagning behövs det tid och trygghet för att utvecklas 

och därmed kunna hantera svåra uppgifter och stressiga situationer (Finnström, 2014). 

 

Nyanställd sjuksköterska på en akutmottagning 

För att kunna upprätthålla god och säker vård krävs en erfaren sjuksköterska som kan leda och 

stötta en ny kollega vid en svårhanterbar situation (Bernhard & Walsh, 1995). Det tar lång tid 

som sjuksköterska att bygga upp en egen kunskapsbank. För att känna sig självsäker i kritiska 

situationer är det viktigt att nyanställda sjuksköterskor får arbetsuppgifter och ett ansvar de 

behärskar. Om svåra situationer uppstår är det av stor vikt att handledning finns tillgänglig 

och att tid till feedback och utveckling ges (Wikström, 2012). För en ny kollega på en 

akutmottagning är det bästa sättet att komma in i arbetsuppgifterna och hantera stressen att få 

en erfaren handledare. Detta bidrar till att den nya sjuksköterskan känner sig trygg i sin 

arbetsroll och kan utvecklas i sin egen takt (Adrianenssens et al,. 2011). Dock gör den höga 

arbetsbelastningen och den stressiga arbetsmiljön på en akutmottagning att det ges lite tid för 

handledning och individuell utveckling (Jarman, 2009). På grund av besparingar och 

tidsbegränsningar är det sällan att en ny sjuksköterska får det stöd som behövs. Istället får de 

stort ansvar direkt och förväntas prestera mer än vad deras erfarenhet ger utrymme för (Rahm-

Sjögren & Sjögren, 2002). Detta leder till stress och ett stort missnöje hos nyanställda på en 

akutmottagning och i följd av detta en sämre vård och fler tidiga uppsägningar (Adrianenssens 

et al,. 2011).  

Kritiskt sjuk patient 

 

Med kritiskt sjuk patient menas att patienten har en allvarlig hotande eller pågående svikt i 

luftväg, andning, blodtryck, puls, är medvetandepåverkad eller har pågående kramper. Dessa 

patienter ska träffa läkare omedelbart. Kraftigt smärtpåverkade patienter som är bleka, 

upplever illamående och/eller är kallsvettiga ska också snabbt få vård och träffa läkare för 

bedömning (Fryckstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs, 2010).  

Det är viktigt att de patienter som är kritiskt sjuka eller i ett tidigt skede av utav ett kritiskt 

sjukdomsförlopp snabbt identifieras och får hjälp omedelbart (Wikström, 2012). Ett snabbt 

omhändertagande hos en allvarligt sjuk patient ger en ökad chans till överlevnad och bättre 

rehabilitering (Gilligan et. al., 2004). På en akutmottagning är det oftast en sjuksköterska som 
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har det första mötet med en patient och som ska avgöra vårdbehovet. Därför är det viktigt att 

den mottagande sjuksköterskan kan identifiera de patienter som är i behov av omedelbara 

åtgärder (Wikström, 2012). Gilligan m.fl. (2004) menar också att sjuksköterskan är den som 

har överblick på en akutmottagning och oftast är först på plats när en patients vitala funktioner 

sviktar. Eftersom det är av stort värde att påbörja vård direkt krävs det att sjuksköterskan har 

erfarenhet och hög kompetens för att kunna påbörja rätt behandling och därmed öka 

patientens chans till överlevnad.  

 

Patientsäkerhet 
 

Socialstyrelsen (2015) skriver att med patientsäkerhet menas att det är en skyldighet för 

arbetsgivaren att organisera verksamheten på bästa möjliga sätt för att bevara god kvalitet på 

hälso- och sjukvård. De förklarar vidare att patientsäkerhet handlar om att förhindra risken att 

en patient blir lidande av kroppslig eller fysisk skada. Patienten ska inte utsättas för sjukdom 

eller dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt handlingar och åtgärder hade vidtagits 

(Socialstyrelsen, 2015). I en undersökning gjord av Aiken m.fl. (2012) visar det att det därför 

är kritiskt att det finns nog med resurser och rätt kompetens. Deras studie visar på att 

patientsäkerheten ökar betydligt när det finns ett förhöjt antal sjuksköterskor per patient. 

Socialstyrelsen (2015) anser att patientsäkerheten har ökat de senaste åren men att betydligt 

bättre åtgärder måste införas. De anser att patientsäkerhetskulturen måste ändras och att 

ledningen måste ta ett större ansvar för att minska riskerna som patienter utsätts för inom 

sjukvården.  

Svårhanterbara situationer 

 

Med svårhanterbara situationer på en akutmottagning menas situationer med risk för att en 

patient mister livet, se en patient i stort lidande eller att ta hand om oroliga och uppgivna 

anhöriga (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011). En svårhanterbar situation 

kan vara att hjälpa en kritiskt sjuk patient och ha känslan av att inte räcka till. Det kan också 

innebära att hantera situationer då en patient som varit stabil i sina värden plötsligt blir 

kraftigt försämrad (Wikström, 2012). Då sjuksköterskan under ett arbetspass fått hantera 

dödsfall, stressiga situationer och/eller traumatiska olyckor behövs tid för socialt stöd från 

kollegor. Detta för att kunna bearbeta de känslor och tankar som uppstår och inte behöva gå 

igenom allt i ensamhet (Jarman, 2009). 

 

Hot och våld 

Enligt en studie gjord av Wu m.fl. (2015) förekommer det mycket hot och våld mot 

sjukvårdspersonal på akutmottagningar. I deras studie visar det att hälften av de som deltagit i 

undersökningen har utsatts för våld eller hot på arbetsplatsen inom det senaste året. Det 

fysiska och mentala våldet som personalen utsätts för leder till stora problem som påverkar 

produktiviteten och hälsan hos vårdgivare (Wu et al. 2015). I en annan studie gjord av 

Morken, Johansen och Alsaker (2015) visar det att vårdpersonal som blivit utsatta för hot och 

våld ofta mår dåligt och känner sig otrygga på sin arbetsplats. De menar att det är viktigt för 

vårdpersonal att undvika att arbeta ensamma med patienter, att alltid vara förberedd med 

säkerhetslarm och att det är viktigt med kamratstöd efter en besvärlig händelse.  

 

Arbetsrelaterad stress 

I en studie gjord utav Bellagamba, Gionta, Senergue, Béque och Lehucher-Michel (2015) 

visar det att flera undersökningar tyder på att personal som jobbar på en akutmottagning 

utsätts för stor arbetsrelaterad stress. Studierna visar att den personalgrupp som utsätts mest är 
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sjuksköterskor som har stort ansvar hos patienten och även ett nära patientarbete. 

Adrianenssens m.fl. (2011) får fram i sin studie att just sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning upplever oftare än sjuksköterskor på andra avdelningar en arbetsrelaterad 

stress. Arbetsuppgifterna är många och varierande, med stort ansvarstagande och lite tid för 

återhämtning. Den pressade arbetssituationen ställer höga krav på personalen både fysiskt och 

psykiskt (Adrianenssens et al,. 2011). Enligt Bellagamba m.fl. (2015) kan arbetsrelaterad 

stress leda till ett negativt arbetsklimat och dåligt fysisk och psykisk hälsa hos personalen. De 

menar att detta bidrar till ökad sjukfrånvaro, flera uppsägningar och minskad 

arbetsproduktivitet. Om man skulle minska den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor 

på akutmottagningar visar studier på att det både skulle gynna patientsäkerheten och ge 

sjuksköterskor en bättre hälsosituation. Detta skulle i sin tur leda till stora ekonomiska 

besparingar inom hälso- och sjukvård då sjukfrånvaro och nyanställning kostar mycket 

(Bellagamba et. al., 2015). 

Debriefing 

 

Med debriefing menas en vägledd reflektion med en individ eller en grupp för att se tillbaka 

på en händelse eller ett förlopp (Kessler, Cheng & Mullan, 2014). Deltagare i debriefing får 

frågor angående hanteringen av den aktuella händelsen och får tid att reflektera över sina egna 

handlingar. Därefter ges utrymme att kritiskt granska sig själv på vad man anser man kunde 

gjort annorlunda för att hantera situationen optimalt (Nadir, 2013). Debriefing är ett 

väletablerat verktyg som används inom vårdyrket för att bearbeta känslor och för att lära sig 

av de erfarenheter man upplevt (Patterson, Geis, Falcone, LeMaster och Wears, 2013). 

Kessler m. fl. (2014) skriver att det är fördelaktigt att använda denna metod inom vårdyrket 

efter svårhanterbara situationer då debriefing ger ett öppnare klimat med god kommunikation 

vilket förbättrar samarbetet i personalgruppen. Debriefing gör att hanteringen av 

svårhanterbara situationer kan diskuteras och därmed uppmuntra reflektion över handlingar 

och potentiellt förändra personalens handlingssätt till det bättre (Kessler et al., 2014). 

Patterson m. fl. (2013) skriver i sin studie att debriefing gör att vårdpersonal diskuterar 

händelseförloppet och därmed kan lära sig av varandras uppfattningar och erfarenheter. 

Kessler m.fl. (2014) framhäver i sin studie att debriefing är av stor nytta för personalens 

psykiska återhämtning vid svårhanterbara situationer på en akutmottagning. Detta eftersom 

det skapar en trygghet att få ventilera känslor och tankar med andra och inte behöva bearbeta 

funderingar i ensamhet (Kessler et al., 2014).  

Ledarskap 

 

Med ett positivt ledarskap menas att det blir en effektiv akutmottagning genom ett starkt 

teamarbete (Fagerström, 2011). Gott ledarskap har visats spela en viktig roll för ett bättre 

samarbete i kritiska situationer och för att undvika dåliga och ineffektiva arbetssätt 

(Huettermann, Doering & Boerner, 2014). Ledarskap kan inte alltid utföras på samma sätt 

utan måste anpassas till situation och person. Därför är det en utmaning för ledaren att se till 

den individuella medarbetarens kompetens och förmåga (Finnström, 2014; Larsson, 2014). 

En akutmottagning är en arbetsplats med många arbetsuppgifter och stor rotation av personal 

vilket gör att det krävs ett starkt ledarskap för att upprätthålla god och säker vård (Raup, 

2008). För att nya sjuksköterskor ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter krävs det ett 

engagerat mottagande och ett klimat som tillåter de med mindre erfarenhet lära sig utan att 

känna oro eller utanförskap (Blossom et al., 2011). Ledarskap på en akutmottagning är viktig 

för att få tydlig kommunikation, en effektiv handlingsplan och ett bra samarbete (Clements, 

Curtis, Horvaat & Shaban, 2015).  



                      BILAGA I 

5 

 

Ledningssjuksköterska 

 

En ledningssjuksköterska är inte samma sak som en sjuksköterskechef. Sjuksköterskechefen 

är en person som blivit tilldelad auktoritet och har som mål att leda verksamheten inom vissa 

ramar och inom en viss budget. Ledningssjuksköterskan är en sjuksköterska som är kliniskt 

aktiv och grundar sin auktoritet på personligheten (Larsson, 2014). Det är en tjänst som oftast 

tillsätts med en sjuksköterska som har erfarenhet från akutmottagning och har en 

specialistutbildning (Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). I Bonniers Svenska ordbok (2011) är 

definitionen av ordet ledning det att leda något, vägledning och hjälp. Det finns olika 

benämningar för denna position på en akutmottagning, där bland annat lednings-, operativ- 

och samsjuksköterska förekommer (Wikström, 2012). Ledningssjuksköterska fungerar som en 

konsult till övrig vårdpersonal och hjälper till på plats för att driva vården och verksamheten 

framåt. Eftersom ledningssjuksköterskan arbetar nära sina kollegor har den god kännedom om 

vårdpersonalens erfarenheter, kunskaper och eventuella brister (Nordberg, 2011). Enligt 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) är det ledningssjuksköterskans ansvar att kunna se ifall 

arbetsbelastningen är för hög för en kollega och kunna omfördela arbetsuppgifter så det blir 

en mer hållbar arbetssituation. De menar också att det är ledningssjuksköterskans uppgift att 

tolka medarbetare och därigenom ge stöd i arbetet på akutmottagningen. Därigenom ska 

ledningssjuksköterskorna kunna ge stark självkännedom till medarbetare och få dem att 

utvecklas. Wikström (2012) förklarar att arbetsbeskrivningen mellan för en 

ledningssjuksköterska kan variera för olika akutsjukhus runt om i Sverige. 

Ledningssjuksköterskans arbetsbeskrivning på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett 

skriver enhetschef Margaretha Clausen är att fördela resurser på akutmottagningen så att 

belastningen är jämnfördelad. De ska även vara behjälplig vid enkla aktiviteter och 

omorganisera vid pressade situationer (e-post, 6 november 2015). Enligt chefsjuksköterska 

Maria Carlsson på Karolinska sjukhusets akutmottagning i Solna (e-post, 8 november 

2015) är funktionsbeskrivningen för en ledningssjuksköterska att fördela personal resurser, 

beordra personal till tjänstgöring och ha det yttersta ansvaret vid katastrofläge. På 

akutmottagningen i Västerbotten i Umeå meddelar avdelningschef Peter Strehlenert att 

arbetsbeskrivningen för ledningssjuksköterskor är att vara avbytare för triagesköterskan, 

omfördela resurser och ha ansvaret vid större olyckor (e-post, 5 november 2015). Det 

framkommer i en studie gjord av Fagerström och Glasberg (2012) att det är viktigt att det 

finns tydliga arbetsbeskrivningar för ledningssjuksköterskor då detta ökar deras förståelse på 

förväntad kompetens och ansvar. 

 

Positiva egenskaper hos en ledningssjuksköterska 

Enligt Larsson (2014) är en ledningssjuksköterska en person som personalstyrkan ser upp till 

och blir, på gott och ont, ständigt bedömd som person och på hur denna hanterar olika 

situationer. Ledningssjuksköterskan uppfattas som en auktoritet vilket medför en 

maktposition med stort ansvar (Larsson, 2014). Det är viktigt att en ledningssjuksköterska kan 

hantera den makt som tillkommit och utnyttjar den för att främja kollegors utveckling och 

vårdarbete (Bernhard & Walsh, 1995). En ledningssjuksköterska har egenskaper som empati 

med långsiktiga mål för att undvika stress och utbrändhet i personalgruppen (Rahm-Sjögren 

& Sjögren, 2002). Positiva egenskaper hos en ledningssjuksköterska är att vara saklig, ärlig 

och ha stort förtroende hos vårdpersonalen (Blossom et al., 2011). En duktig 

ledningssjuksköterska arbetar bra under stress och har förmågan att göra rätt val under stort 

tryck och ansvar (Bernhard & Walsh, 1995). En ledningssjuksköterska ska även kunna 

motivera medarbetare och ge positiv återkoppling. För att stimulera kreativitet hos 

medarbetare är det viktigt att ledningssjuksköterskan har en förmåga att lyssna och ge stöd till 

nya förslag och tankar (Larsson, 2014). En kompetent ledningssjuksköterska som har stort 
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förtroende av medarbetare ger ett bättre klimat på arbetsplatsen med utrymme för misstag och 

nya idéer vilket i sin tur leder till en bättre och mer effektiv vård och en större glädje i 

personalgruppen (Blossom et al., 2011). 

 

Erfarenhet och specialistutbildning 

Enligt Skolverket (2015) är erfarenhet svårdefinierat. De beskriver begreppet som kunskap 

som är framställd under upprepade tillfällen under en längre tid. Det är en balansgång på vad 

som gör en skicklig ledningssjuksköterska; fackkunskap eller erfarenhet (Rahm-Sjögren & 

Sjögren, 2002). Clements m.fl. (2015) skriver i en artikel att kunskapen som finns hos erfarna 

sjuksköterskor som varit med om flertal kritiska situationer kan hantera och vägleda andra 

medlemmar i vårdlaget bäst. Jarman (2009) skriver i sin artikel att möten mellan erfarna 

sjuksköterskor och vårdpersonal med mindre klinisk erfarenhet ger stora möjligheter för båda 

parter att utvecklas och lära sig ny kunskap. Det framkommer tydligt att han lägger störst 

förtroende i kunskapen hos de erfarna sjuksköterskorna men att kunskap ändå kan utbytas från 

båda sidor. Fagerström (2011) menar att de erfarna sjuksköterskorna är de bästa ledarna då de 

skapar en bro mellan utbildning och fackkunskap till den verkligen världen. Considine m.fl. 

(2012) skriver i sin artikel att sjuksköterskor med stor erfarenhet och dessutom hög 

kunskapsnivå ger de bästa resultaten som ledningssjuksköterska på en akutmottagning. De 

skriver vidare att dessa sjuksköterskor som ledare ger resultat som visar på kortare väntetider, 

snabbare handläggningstid och bättre kommunikation i arbetslaget. Finnström (2014) 

instämmer i detta och menar att den bästa ledningssjuksköterskan har goda kunskaper både 

praktiskt och teoretiskt. 

 

Teamarbete och samverkan med andra 

 

Sjuksköterskans profession har sex kärnkompetenser som speglar de mest essentiella 

stöttepelare som ligger till grund för verksamheten inom vård. De sex kärnkompetenserna är 

Vårdtagaren i fokus, Teamarbete och samverkan med andra, Evidensbaserad vård, 

Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Dessa 

kärnkompetenser bearbetas under utbildningen för att sedan ligga som stark värdegrund hos 

sjuksköterskor i det verksamma vårdyrket (Vårdförbundet, 2012). 

 

En av de sex kärnkompetenserna som lyfts fram i sjuksköterskans kunskapsområden är 

teamarbete och samverkan med andra. För att uppnå god och säker vård krävs det att 

sjuksköterskan arbetar i team och har stor förståelse för varandra (Vårdförbundet, 2012). 

Denna studies referensram är teamarbete och samverkan med andra. Enligt Riksföreningen 

för akutsjuksköterskor (2010) är det av största vikt att det är ett gott samarbete mellan 

vårdpersonal och olika vårdinstanser. För att kunna säkerställa detta är det enligt Cole och 

Crichton (2006) viktigt att vårdpersonal känner sig trygga med sina tilldelade arbetsuppgifter 

och har nog med erfarenhet. De beskriver vidare att ett gott teamarbete ökar effektiviteten och 

ökar patientsäkerheten. Jacobsson, Hargestam, Hultin och Brulin (2012) menar att det är 

viktigt med ett gott ledarskap vid akuta situationer då detta ökar effektiviteten och samordnar 

personalinsatser. Socialstyrelsen (2015) menar att det är essentiellt att öka teamarbete för att 

kunna förbättra vårdens initiala omhändertagande hos patienten och minska vårdskador. 

Därför menar Socialstyrelsen (2015) att det krävs att förbättringsarbete inom teamarbete och 

samverkan lyfts fram av ledningen och därmed utvecklar vården framåt. 
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Problemformulering 

 

Det är direkt livsavgörande att personalen på en akutmottagning som omhändertar kritiskt 

sjuka patienter har hög kompetens och känner sig trygga med de arbetsuppgifter de blivit 

tilldelade. För att bibehålla och säkerställa god och säker vård är det av stor vikt för 

sjuksköterskor att de har stabil ledning med ledningssjuksköterskan som ger stöd, verkar för 

gott samarbete och besitter hög kompetens. 

Flertal studier visar att det är viktigt med erfarna och kompetenta ledningssjuksköterskor för 

att en akutmottagning ska fungera optimalt. Det finns också ett stort urval med 

undersökningar som visar vilka egenskaper som utmärker en skicklig ledningssjuksköterska. 

Det finns en kunskapslucka om ledningssjuksköterskans egna erfarenheter av att vara ledare 

vid svårhanterbara situationer. Det är av vikt att belysa ledningssjuksköterskans upplevelser 

av svårhanterbara situationer på en akutmottagning. Denna kunskap kan leda till förbättrat 

ledningsarbete, vilket även leder till ökad patientsäkerhet. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva ledningssjuksköterskan upplevelser av ledningsarbetet vid 

svårhanterbara situationer på en akutmottagning. 

METOD 

Ansats och design 

 

För att undersöka och få svar på problemformuleringen som gjorts valdes det att använda en 

kvalitativ semistrukturerad individuell intervju med induktiv ansats. Anledningen till att en 

kvalitativ intervjustudie valdes är för att syftet undersöker personliga upplevelser som är svåra 

att kartlägga systematiskt. Med kvalitativ metod kan en djupare förståelse fås och 

upplevelserna kan analyseras med större trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Krippendorff (2013) är det viktigt att upprätta en bra innehållsanalys med ett bestämt system 

för kodning för att upprätthålla validiteten i studien. Intervjuerna analyserades från en 

objektiv ståndpunkt och därmed användes en induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). 

Med semistrukturerade frågor menas att intervjuaren ställer öppna frågor som sedan anpassas 

till svaren och utvecklas vidare. Detta innebär att intervjusessionerna aldrig är identiska utan 

nya frågor grundas baserat på bakgrund, situation och miljö för att på så sätt få en djupare 

förståelse och få spontan information från den som blir intervjuad (Patel & Davidson, 1994). 

Urval 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som valdes var legitimerad sjuksköterska med befattning som 

ledningssjuksköterska med erfarenheter från ledningsarbete på en akutmottagning. Deltagarna 

skulle behärska det svenska språket väl för att minimera risken för misstolkningar eller 

missförstånd under intervjuerna. Exklusionerna var ifall sjuksköterskan inte haft någon 

erfarenhet alls av att vara i position som ledningssjuksköterska och aldrig hanterat 

svårhanterbara situationer.  
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Forskningspersoner 

Enligt Sophiahemmets riktlinjer för examensarbete bör studien innehålla 6-10 intervjuer, 

inklusive eventuell pilotintervju. Trost (2014) avråder att inkludera för många intervjuer då 

det blir svårare att få en god överblick av materialet och att kunna se vilka detaljer i samtalet 

som förenar och skiljer. Det är viktigare med fåtal väl utförda intervjuer med en god kvalitet 

och hög etik (Trost, 2014). 

 

Genomförande 

 

Rekrytering av informanter 

Ledningssjuksköterskor från fyra olika akutmottagningar har inkluderats för att få en djupare 

förståelse och inblick av ledningssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter. Det var 

frivillighet i deltagande. Akutmottagningarna är alla geografiskt placerade i Storstockholms-

området. Intervjuerna utfördes under perioden december 2015 till januari 2016. Den 

urvalsprocedur som valts är icke slumpmässig. De intervjupersoner som inkluderats har tagits 

i kontakt med genom bekvämlighetsurvalet. Polit och Beck (2012) förklarar att 

bekvämlighetsurvalet är när informanter inkluderas som är lättast tillgängliga. Detta anses 

vara den svagaste urvalsmetoden (Polit & Beck, 2012).  

 

För att rekrytera ledningssjuksköterskor till kvalitativa intervjuer skickades information 

angående studien för godkännande till berörda verksamhetschefer. Samtliga 

verksamhetschefer var snabba med att godkänna studien. Vid en av akutmottagningarna gavs 

endast tillåtelse att utföra intervjun i motprestation att redovisa studien efter godkänt betyg, 

vilket accepterades. Vid två av de inkluderade akutmottagningarna skickade 

verksamhetschefen sedan vidare information till samtliga ledningssjuksköterskor på kliniken 

med kontaktuppgifter vid intresse av att delta i studien. Rekryteringen av informanter på den 

tredje och fjärde akutmottagningen skedde genom att efter godkännande från 

verksamhetschefen bli hänvisad till chefsjuksköterskan respektive patientsäkerhetscontrollern 

på klinikerna. Dessa kontaktade sedan samtliga ledningssjuksköterskor på akutmottagningen 

via mail om deltagande i studien. De fick information angående studien och kontaktuppgifter 

vid intresse. Vid tre av de inkluderade akutmottagningarna visade ledningssjuksköterskor 

snabbt engagemang och två deltagare från varje klinik medverkade i intervjuer. Vid en av de 

inkluderade akutmottagningarna fanns ingen respons på mail och därför anordnades att 

författaren till denna studie fick vara med på ett uppstartsmöte och där presentera sin studie. 

Efter mötet var det två ledningssjuksköterskor som valde att samverka till intervjuer.  

 

De ledningssjuksköterskor som inkluderades i undersökningsgruppen bestod av åtta stycken 

legitimerade sjuksköterskor som är anställda som ledningssjuksköterskor på fyra olika 

akutmottagningar i Storstockholm. Ålderspannet bland deltagarna var mellan 32-58 år varav 

en var man och sju var kvinnor. Undersökningsgruppen erfarenhet som ledningssjuksköterska 

varierade från sex månader till 16 år och tre ledningssjuksköterskor hade specialistexamen.  

 

Intervjuguide 

De frågor som etablerades är semistrukturerade och utvecklades utifrån studiens syfte. En 

intervjuguide upprättades i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) och användes vid 

intervjuerna (bilaga 1). Frågorna som användes i intervjun var öppna med möjlighet till 

följdfrågor och detta för att få fram spontanitet hos intervjupersonen och djupare förståelse 

inom ämnet (Kvale och Brinkmann, 2009). Enligt Ryen (2004) är det viktigt att man har 

tålamod och låter den som blir intervjuad avvika en del från ämnet. Den avledning som den 
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som blir intervjuad tar från temat kan bara vara andra vägar för att slutligen nå målet. Trost 

(2014) anser att det är viktigt att intervjupersonens svar får avvika en del från frågorna men 

att det är viktigt att den som intervjuar är uppmärksam och håller en röd tråd till ämnet. För att 

få en lyckad intervju är det enligt Lantz (2013) viktigt att vara väl förberedd och påläst som 

intervjuare.  

 

Test- och pilotintervju 

Innan intervjuerna påbörjades anordnades en testintervju med en kollega till författaren av 

denna studie. Detta för att kontrollera och göra eventuella ändringar i frågor i intervjuguiden. 

Testpersonen är ledningssjuksköterska på en akutmottagning i Storstockholm. Denna 

akutmottagning och ledningssjuksköterska är inte inkluderad i studien då Trost (2014) avråder 

från att göra intervjuer med kollegor och personer man känner sedan tidigare. Lantz (2013) 

anser att det är värdefullt att låta en kunnig kollega granska och bli prövad som 

testintervjuperson då detta ökar intervjuarens kompetens. Trost (2014) anser också att det är 

till fördel att testa intervjuguiden med någon man känner för att uppmärksamma hur frågorna 

levereras och eventuellt behöver modifieras. Det var ett givande sätt att öva på intervjuteknik 

och för att se hur frågorna som ställdes mottogs. Efter testintervjun ändrades en fråga och en 

annan utvecklades så att frågeställningen blev tydligare och mer konkret. Efter testintervjun 

gjordes den första intervjun. Den gjordes som pilotintervju. Med pilotintervju menas att man 

för första gången testar sina intervjufrågor för att sedan utvärdera dessa och gör eventuella 

förändringar för att anpassa frågorna så att svaren bättre passar syftet till studien (Trost, 

2014). Den genomförda pilotintervjun höll god kvalitet och därför valdes det att behålla och 

inkludera den i studien. Inga förändringar i frågorna gjordes efter pilotintervjun. 

 

Genomförande av intervjuer 

Enligt Trost (2014) är platsen för intervjun en viktig förberedelse inför en lyckad intervju. 

Förutsättningarna för detta innebär att intervjun ska göras i en miljö som är ostörd och där den 

som blir intervjuad känner sig trygg. Ryen (2004) anser att det är viktigt att man som 

intervjuare har ett kroppsspråk som inte verkar stressat eller ointresserat. Det är också 

fördelaktigt enligt Kvale och Brinkmann (2010) att det är god kontakt med intervjupersonen 

där den som intervjuar visar stort intresse, respektfullt bemötande och ett aktivt lyssnande. 

Intervjuerna till denna studie utfördes individuellt på ledningssjuksköterskans arbetsplats i en 

lokal som var avskild från akutmottagningen och där intervjupersonen var frikopplad från 

arbetet. Vid en av intervjuerna hade ledningssjuksköterskan svårt att bli frikopplad och 

intervjulokalen var då placerad så att denne hade uppsikt över akutmottagningen samt hade 

ledningsstelefonen med sig. Denna intervju valdes ändå att tas med i studien då det inhämtade 

materialet var innehållsrikt och var väl relaterat till syftet. Enligt Trost (2014) bör man inte ta 

bort värdefullt material som insamlats bara för att omständigheterna inte varit optimala.  

Inför intervjuerna fick deltagarna skriftlig och muntlig information om studien (bilaga 2) samt 

skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 3). Samtliga intervjuer spelades in. Varje intervju tog 

i snitt mellan 20-30 minuter.  

Databearbetning 

 

För databearbetning och analys av intervjuerna valdes Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. För att tolka resultatet valdes det att fokusera på det manifesta 

innehållet av intervjuerna. Det innebär att tolka och transkribera det synliga och tydliga i 

intervjun istället för att försöka tyda den bakomliggande meningen bakom orden.  
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Transkribering av intervjuer 

När transkribering av intervjuerna påbörjades på denna studie lyssnades inspelningarna på en 

i taget och varje ord som sades under samtalet skrevs ned. För att uppfatta och hinna skriva 

ned varje ord under intervjuerna fick detta ta god tid med mycket pauser i inspelningen. Efter 

att varje intervju blivit nedskriven har hela det inspelade samtalet lyssnats på igen med den 

transkriberade texten framför. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) är detta ett 

givande sätt att dubbelkontrollera texten och för att få bättre förståelse och helhetssyn på den 

transkriberade intervjun. De menar att arbeta med texten alltför textnära innebär en risk att 

arbeta med texten i detalj och därmed förlora textens innebörd som helhet.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Första steget enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys är att ta en intervju i 

taget för analys och sedan hitta meningsbärande enheter i denna. Med meningsbärande 

enheter innebär ord eller fraser med samma centrala innebörd. Dessa ord och fraser ska sedan 

kondenseras, vilket betyder att de ska förkortas ner utan att tappa sin innebörd. Därefter ska 

de meningsbärande enheter som plockats fram separeras och sättas in som koder. Koden ska 

användas som ett verktyg för att identifiera innehållets innebörd med ett eller några få ord. 

Koderna delas därefter in i underkategorier. En underkategori är uppsamlad data med 

liknande innehåll. Det är viktigt att ingen data från intervjuerna försvinner när underkategorier 

tas fram eller att en mening faller under samma underkategori. Då ska istället intervjuernas 

meningar skildras och fler underkategorier ska skapas. Slutligen ska underkategorierna 

sammanställas och organiseras till kategorier. Kategorier är omfattande där fler 

meningsbärande enheter platsar och detta är för att få en länk mellan de olika kategorierna. 

Olika meningsbärande enheter som tagits fram i det första steget kan sedan platsa under fler 

olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Meningskondensering och kategoriindelning 

När nedskriften av alla intervjuer var gjorda sattes all den transkriberade texten tillsammans 

under samma dokument. Detta är enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) för att 

lättare kunna urskilja likheter och olikheter som fångats upp under intervjuerna. 

Meningsbärande enheter plockades ut som sedan kondenserades utan att förlora sitt innehåll. 

Dessa delades sedan in i koder för att ha lättare att bilda kategorier för att analysera textens 

innehåll. För att tydliggöra hur analysen gått till visas ett exempel i tabell ett. Tre kategorier 

uppmärksammades som var; upplevda orsaker till svårhanterbara situationer, upplevda 

känslor och intryck vid svårhanterbara situationer och upplevelse om hantering vid 

svårhanterbara situationer. Varje kategori har sedan fördelats upp i olika underkategorier som 

beskriver ledningssjuksköterskans upplevelse av ledningsarbetet på en akutmottagning.  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Det är absolut när det är 

för lite resurser och det är 

för mycket att göra. Det 

är, blir väldigt tufft.  

Lite resurser och 

mycket att göra. 

Tufft. 

Resurs- och 

tidsbrist.  

Hög arbets-

belastning och 

brist på resurser 

Upplevda 

orsaker till 

svårhanterbara 

situationer 

Sen måste man tänka på 

att man inte är här för att 

man ska bli älskad utan 

man är här för att 

verksamheten ska fungera. 

Inte här för att bli 

älskad utan för att få 

verksamheten att 

fungera. 

Ledare över 

medarbetare 

Rollkännedom 

 

Upplevda 

känslor och 

intryck vid 

svårhanterbara 

situationer 
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Studiens trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och förförståelse  

 

Trovärdighet 

För att kunna mäta en studies trovärdighet inom kvalitativ forskning ska giltigheten, 

tillförlitligheten och överförbarheten analyseras. Med giltigheten i en studie menas hur 

resultaten speglar sanningen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Denna studie har 

gjorts på kvalitativa intervjuer vilket är positivt för trovärdigheten enligt Doody och Noonan 

(2013) när det är ett syfte som undersöker komplexa upplevelser. För att kunna avgöra 

studiens giltighet ska den som läser studien ha noggrann information om hur urval och 

analysarbete gått tillväga (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Därför är det enligt 

Sandelowski (2000) viktigt att redogöra antal deltagare som varit med i studien och i detta 

tydligt beskriva kön, ålder och andra faktorer som kan ha betydelse för innehållsanalysen. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att detta är av stor betydelse så att 

betraktaren har möjlighet att helt förstå och se de fördelar och brister som finns i studien.  

 

Tillförlitlighet och överförbarhet 

Lundman och Hällgren-Graneheim beskriver att studiens tillförlitlighet är att författaren till 

studien ständigt betraktar det material som blir inhämtat från olika synvinklar. Detta kan göras 

genom att be någon annan läsa det material som blivit inhämtat och därmed få en bredare och 

djupare förståelse och tolkning av det resultat som blivit inhämtat (Lantz, 2013). Med 

överförbarhet menas huruvida det resultat som fångats under intervjun kan användas till andra 

situationer (Polit & Beck, 2012). Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar det bästa 

sättet att underlätta för detta är att tydligt och utförligt beskriva studiens metod del.  

 

Förförståelse 

Förförståelse betyder att författaren i en studie redan kan ha förutfattade meningar inom 

ämnet (Trost, 2014). Ofta väljer författaren till en studie ett ämne som lockar och har fångat 

uppmärksamhet under den kliniska erfarenheten. Detta gör att det finns en viss förförståelse 

inom ämnet när studien görs (Malterud, 2014). Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

menar att detta kan vara något som både är positivt och negativt i en studie. Det är negativt 

om det speglar det resultat som framställs från författarens förutfattade meningar. Det kan 

vara positivt när ens egen kunskap kan göra att igenkännande och därmed lyfter fram ett 

resultat som annars kunnat gå förlorad (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskning som grundas på människor skyddas av etikprövningslagen. Detta är för att 

individer inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Den 

som har det etiska ansvaret för studien är projektledaren. Vid humanistisk forskning finns det 

fyra grundläggande individsskyddskrav vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Med informationskravet menas att forskaren alltid ska ge information om 

forskningsuppgiftens syfte och att det är helt frivillig att vara delaktig. Det ska vara tydligt 

vem som är ansvarig för projektet och för vilken institution som forskningen görs. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska inhämta samtycke innan intervjustart och att 

deltagaren ska få information om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Med 

konfidentialitetskravet menas att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade endast kommer användas till 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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För att uppfylla informationskravet i denna studie skickades information ut till berörda 

verksamhetschefer och deltagare via mail (bilaga 2). Formulär för godkännande av att utföra 

studie på berörd akutmottagning skickades ut för underskrift av ansvarig verksamhetschef. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna fick skriva på ett samtyckebrev innan 

intervjustart (bilaga 3). För att upprätthålla konfidentialitetskravet var alla personuppgifter 

inlåsta. Dessutom avidentifierades all insamlad data så att varken deltagare eller verksamhet 

kan igenkännas i studien. Efter godkänd examination kommer allt material förstöras. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de uppgifter som är inhämtade endast kommer utnyttjas 

till denna studie. Ljudupptagningarna raderas efter arbetet examinerats.  

 

Ingen etisk ansökan krävdes enligt lagen (2003:460) eftersom denna studie inte innefattar 

behandling av känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas 

forskningspersonens ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening eller personens hälsa eller sexualliv. Inte heller 

kommer denna studie innebära fysiskt ingrepp på en forskningsperson. Det krävs ingen etisk 

ansökan då denna studie inte heller kommer handha något biologiskt material, innebära 

fysiskt ingrepp på avliden eller medföra psykisk eller fysisk skada för forskningspersonen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

RESULTAT 

 

De tre kategorierna var upplevda orsaker till svårhanterbara situationer, upplevda känslor 

och intryck vid svårhanterbara situationer och upplevelse om hantering vid svårhanterbara 

situationer. De tre kategorierna har sedan flera underkategorier som beskriver relaterat till 

syftet ledningssjuksköterskans upplevelse av ledningsarbetet vid svårhanterbara situationer på 

en akutmottagning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) används underkategorier för att 

tydligare visa rankningssystemet mellan kategorierna.  

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

 
Kategori Upplevda orsaker 

till 

svårhanterbara 

situationer 

Upplevda känslor 

och intryck vid 

svårhanterbara 

situationer 

Upplevelse om 

hantering av 

svårhanterbara 

situationer 
Underkategori Hög 

arbetsbelastning 

och brist på 

resurser 

Känslan av stort 

ansvar 

 

Att ha helhetssyn 

 

 Tidsbrist 

 

Känslan av höga 

förväntningar 

 

Viktiga kvalitéer och 

egenskaper 

 

 Personalvård 

 

Känslan av att inte 

räcka till 

 

Erfarenhet 

 Otydliga riktlinjer 

 

Känslan av otydlig 

rollkännedom 

 

Användandet av 

debriefing 

 

  Positivt och 

utmanande  
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Upplevda orsaker till svårhanterbara situationer 

 

Hög arbetsbelastning och brist på resurser 

Samtliga ledningssjuksköterskor som blev intervjuade upplevde att en av de mest 

förekommande orsaker till svårhanterbara situationer på en akutmottagning beror på att det är 

för mycket att göra i kombination med för lite resurser. De beskrev vidare att det är svårt att 

veta när det kommer bli hög arbetsbelastning och att kunna förebygga att det blir för hårt 

tryck på akutmottagningen. Det allra vanligaste problemet som nämndes var när det kommer 

för många larm samtidigt och inte ha nog med erfaren personal. Detta leder till att 

ledningssjuksköteskan tvingas ta den personal som är inskolad på larm från olika sektioner på 

akutmottagningen. Det innebär en ökad risk när kompetens försvinner från sektionerna och 

samtidigt blir den sjukvårdspersonalen som är kvar underbemannade. 

Ledningssjuksköterskorna förklarade att larmen går först och att de ute på flödet på 

akutmottagningen får försöka hålla sig flytande under tiden. Det blir sämre omvårdnad, längre 

väntetider och mindre uppsikt över patienterna ute på flödet. Personalen får sämre 

arbetsvillkor och kan vara ansvariga för betydligt mer patienter än de egentligen har möjlighet 

till. Det framkom att flera ledningssjuksköterskor upplevde att den kompetens som finns på 

akutmottagningen under deras arbetspass hade stor inverkan på hur svårhanterbara situationer 

kunde handläggas. När det blir hög arbetsbelastning tyckte de att det är viktigt med erfaren 

personal. När ledningssjuksköterskor har flertal nyutexaminerade eller nyanställda 

sjuksköterskor att fördela resursbristen på upplevde de att situationen snabbt känns skör och 

ohållbar.  

 

Vi hade sex pågående larm, ett hjärtstillestånd på ena sidan, ett trauma på 

andra sidan som började krampa. Vi fick igång hjärtstoppet. Sen kom en 

medvetslös intox, en koma och sen kom det ett barnlarm. Jag skulle styra upp 

det hela och då fanns det ingen kompetens ute på golvet som kunde hantera allt 

det här, rätt kompetens på rätt plats och då fanns det ingen kompetens ute på 

golvet. 

(FP 2) 

 

Under intervjuerna berättade flera av ledningssjuksköterskorna att resursbrist i form utav att 

det inte finns några platser på sjukhuset var frekvent förekommande. Det är ingen ovanlighet 

att kritiskt dåliga patienter som behöver läggas in på avdelningar för att få adekvat avancerad 

vård blir liggandes kvar på akutmottagningen på grund av vårdplatsbrist. Akutmottagningens 

personal blir drabbad då det kräver mycket tid och ofta blir en vårdpersonal helt bunden till en 

patient som är kritiskt sjuk och därmed kräver omfattande vårdinsatser. De förklarade att när 

det blir stockning på att få iväg patienter till avdelningar kräver patienter betydligt mer 

omvårdnad i form utav att mediciner ska delas ut, mat måste förberedas och patienterna 

behöver hjälp till och från toaletten.  

 

Det kan köra ihop sig, det behöver inte alltid vara ett stort antal patienter, utan 

det kan vara vårdplatsbrist så att jag har patienter liggande kvar på akuten som 

tar resurser och det kan bli övermäktigt.  

(FP 6) 
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Tidsbrist 

Flertal av ledningssjuksköterskorna ansåg att mestadel av de svårhanterbara situationer som 

uppstod beror på att de själva lider av tidsbrist och inte har möjlighet att styra upp situationen. 

De beskrev att åtskilliga av de arbetsuppgifter som de har är tidskrävande och de därför blir 

uppbundna på att hantera annat istället för att kunna vara tillgänglig på plats. Om de hade haft 

mer tid hade de på ett helt annat sätt kunnat förebygga att det blir en svårhanterbar situation 

då de hade haft möjlighet att ligga steget före. De kunde anse det frustrerande att inte kunna 

fokusera på personal, anhöriga och patienter utan istället behöva jaga personal till sjukluckor 

som framkommit under dagen eller sitta fast i telefon. En annan situation som de kunde 

uppleva frustrerande är att de blir tvungna att plocka bort medarbetare efter påfrestande 

situationer och istället för att ha tid att prata och stötta sin kollega fick de leta efter någon som 

kunde ersätta den personalbrist som uppkommit. 

 

Jag har haft personal som har kraschat av hög belastning, som inte har funkat, 

det kan vara en sjuklucka mitt i natten, det kan vara magsjuka, då måste jag 

reda upp den situationen.  

(FP 2) 

 

Några av ledningssjuksköterskorna beskrev att de ofta får mycket telefonsamtal på 

ledningstelefonen som är tidskrävande. De menar att de på ledningstelefonen får hantera 

situationer som egentligen inte är högt prioriterade eller ens egentligen borde falla på deras 

bord. När de blir uppbundna på telefonen får de svårt att fokusera på akutmottagningens flöde 

och därmed känner de snabbt att det kan leda till svårhanterbara situationer. Det framkom 

under intervjuerna att telefonsamtalen dessutom kunde vara ett stort störningsmoment när de 

redan befann sig i en svårhanterbar situation på akutmottagningen. De upplevda stark 

frustration i att de får ordna upp med mycket situationer som egentligen borde kunna hänvisas 

till någon annan. De ansåg att problemet är att det gång på gång är frågor som faller mellan 

stolarna och därför blir det till slut ledningssjuksköterskan som får ta tag i det.  

 

Telefonsamtalen kan vara allt möjligt, allt från ukrainska ambassaden som 

undrar om någon persons pass. Apoteket som undrar om något recept, någon 

kollega som undrar var vi har något läkemedel, det kan verkligen vara vad som 

helst. Jag kan liksom inte bolla det vidare någonstans. Så antingen blir 

problemet olöst för den som ringer eller så blir det jag som tar hand om det. Det 

är de två alternativen som finns. 

(FP 1) 

 

Personalvård 

Alla ledningssjuksköterskorna beskrev att en stor del av arbetet som ledningsansvarig är att 

vara tillgänglig och ta hand om personalen. Flertal beskrev den rollen som viktig och givande 

men också ytterst krävande. De flesta ansåg att de kände att vara ett stöd för ny personal vid 

frågor och praktiska moment är en nödvändighet. De ansåg även att kunna stötta kollegor när 

de varit med om ansträngande larm eller vid svåra situationer var en stor del av arbetet.  

 

Någon som är senior, någon man kan vända sig till för råd så att personalen 

känner sig trygga. Det är väl egentligen det är som är huvudsyftet, som jag ser 

det, för ledningssjuksköterskan. 

(FP 5) 
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Det upplevdes av flertal ledningssjuksköterskor som en stor utmaning att vara ansvarig för 

personalstyrkans välbefinnande och samtidigt hantera svåra situationer på akutmottagningen. 

En del av ledningssjuksköterskorna kunde tycka det var svårt att hitta tiden att stötta de nya 

medarbetarna och samtidigt behöva se över flödet på akutmottagningen. Det framkom under 

intervjuerna att det snabbt kunde utvecklas till en ohållbar situation på akuten när någon ur 

personalstyrkan mådde dåligt. De förklarade att det kunde vara kritiskt sjuka patienter med 

tragiska utfall där sjukvårdspersonalen fått omhänderta och trösta anhöriga och därefter har 

nästintill ingen tid för återhämtning innan de får arbeta vidare. Ledningssjuksköterskorna 

beskrev hur de sett flera ur personalen bryta ihop och då varit tvungna att ta bort de från 

arbetet.  

 

Jag har minst 120 stycken som jobbar här, alla reagerar ju liksom olika i olika 

situationer. Det kan vara väldigt märkligt och att gå från den ena situationen 

från den andra. Att liksom jonglera dom två extremerna. Mitt jobb är att då 

liksom fånga upp eventuellt obehag. Eller vara något slags kamratstöd direkt i 

situationen.  

(FP 1) 

 

En svårhanterbar situation på akutmottagningen beskrev tre av ledningssjuksköterskorna 

kunde vara när vårdpersonal blir utsatta för hot eller våld av patienter. Ofta kände 

ledningssjuksköterskan att åtgärderna ofta fokuserade på att lugna eller avfärda den patient 

som utfört hoten medan personalen som blivit utsatt kunde hamna i skymundan. Detta 

menade de berodde på att man inte har tid eller resurser att ta undan personal när det är 

mycket på akutmottagningen. En annan svår utmaning som nämndes var att behöva hantera 

konflikter mellan kollegor. På jourtid finns ingen chefsjuksköterska att hänvisa problemen till 

och då faller ansvaret på ledningssjuksköterskan. När det är mycket på akutmottagningen 

upplevdes det av många ledningssjuksköterskor att situationen snabbt blev övermäktig när det 

förekom slitningar inom personalstyrkan.  

 

Jag försöker reda upp situationen, var ska jag ta folk ifrån? Samtidigt se 

helheten, se hur personalen mår och finnas tillgänglig för stötta personal som 

får jobbiga larm eller om det finns spänningar inom personalgruppen, jag 

önskar att jag hade mer tid. 

(FP 8) 

  

De upplevde att det är av vital vikt att det är en bra sammanhållning och teamkänsla i 

personalgruppen. Om det brister i sammanhållningen menade de att det inte kräver en sådan 

stor belastning på akutmottagningen innan det snabbt uppstår svårhanterbara situationer. För 

att kunna hantera motgångar och ha ökad produktivitet hos medarbetarna menar 

ledningssjuksköterskorna att det är grundläggande att ha en god översikt över personalstyrkan 

och se till att det är en trevlig arbetsplats där alla hjälps åt.  

 

Otydliga riktlinjer 

Mer än hälften av de som blev intervjuade upplevde att en svårhanterbar situation på 

akutmottagning ofta kunde uppstå eftersom det händer något utöver det vanliga. De förklarar 

vidare att det kan vara en situation man tidigare inte stött på, något som inte ingår i det 

vanliga arbetet på en akutmottagning. Det blir då svårt för ledningssjuksköterskan att veta hur 

de ska handlägga situationen på bästa sätt och vilka riktlinjer som ska följas. Flertal ansåg att 

det ofta tar mycket tid att hitta de riktlinjer som passar in på situationen och vid vissa fall 

finns det inte några att följa. Ledningssjuksköterskorna beskrev att de kunde känna sig 
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handlingsförlamade eftersom de istället för att agera och reda upp situationen försöker hitta 

riktlinjer eller försöka få tag på någon som vet.  

 

Saker man inte råkar ut för ofta, som patient med vägglöss eller någon patient 

med misstänkt smitta som måste isoleras, då blir det rörigt, man ska hitta 

riktlinjer och det tillhör ju inte det där dagliga arbetet och det tar tid och alla 

vill ha svar direkt men man får inte göra fel.  

(FP 6) 

 

Flera av ledningssjuksköterskorna tyckte att de har för lite mandat och påverkan på akuten 

och vilka beslut som ska tas. De menar att de mestadels är den första som kontaktas när det 

uppstår en svårhanterbar situation på akutmottagningen och istället för att kunna lösa den på 

bästa och snabbaste sätt måste de först kontakta någon annan för att få igenom sina åtgärder. 

Detta upplevdes frustrerande och som ytterligare en bidragande faktor till att situationer som 

redan är ohållbara förvärras. 

 

Så jag stod där och samtidigt ringer jag och pratar med chefsläkaren och talar 

om för honom att han måste stoppa ambulanser. Jag försökte stoppa 

ambulanserna själv, den här sista som kom, larmet. Men det fick jag inte!  

(FP 2) 
 

Upplevda känslor och intryck vid svårhanterbara situationer 

 

Känslan av stort ansvar 

Det framkom tydligt under intervjuerna att samtliga deltagare upplevde ett stort ansvar som 

ledningssjuksköterska och att detta ökade markant, nära till bristningsgränsen, vid 

svårhanterbara situationer. Det framkom att den främsta ansvarsbördan hos 

ledningssjuksköterskan är att alltid se till att patientsäkerheten bibehålls. De uttryckte en 

längtan att se till att varje patient ska bli omhändertagen snabbt och med god vårdkvalitet. De 

upplevda känslorna vid svårhanterbara situationer beskrevs med ord som frustration, 

besvikelse och hjälplöshet. Samtliga ledningssjuksköterskor hade en önskan att kunna ligga 

steget före och att kunna vara på plats och ordna upp situationer så att aldrig patientsäkerheten 

ska behöva riskeras. Flertal avslöjade att de ofta behövt tänja på gränserna och istället fått 

göra det bästa de kan utifrån situationen. De menar att med de bristfälliga resurser och den 

tidsbrist de ständigt arbetar med kan det vara en omöjlighet att uppnå patientsäkerhet vid 

svårhanterbara situationer.  

 

Det känns som en omöjlig uppgift, att ständigt ligga steget före, jobbet är ju så 

dynamiskt egentligen. Det kommer larm efter larm, patienter överallt och jag 

har inte nog med larmrum, inte nog med resurser, inte nog med kompetens! Hur 

ska jag se till att det är patientsäkert då?  

(FP 6) 

 

En känsla som flera ledningssjuksköterskor förmedlade var att de kan känna sig utsatta vid 

svårhanterbara situationer. De beskriver att när en svårhanterbar situation inträffar får de ett 

oerhört ansvar att reda upp situationen och att de helst ska ha en plan genast. Den känsla de 

fått är att de blir en person som oavsett vad alltid ska ha svar på tal genast. De upplevde att 

ofta kan det kännas som orimliga krav på en person och att det kan kännas ensamt att ha den 

positionen i arbetsgruppen. 
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Det finns ingen annan som vet och jag ska lösa det. Man kan känna sig lite 

ensam då kan jag tycka.  

(FP 5) 

 

Känslan av höga förväntningar 

Vid svårhanterbara situationer förmedlade flera av ledningssjuksköterskorna att de upplevde 

att de kan ha osannolika förväntningar på sig. Förväntningarna beskrevs som att de ständigt 

ska kunna vara behjälpliga med frågor, vara konstant tillgängliga och att de förväntades att ge 

svar direkt. Hälften av de intervjuade beskrev kraven som ställs som ouppnåbara och att det 

inte finns en möjlighet för dem att alltid ha möjligheten att finnas på plats och att ha all 

kunskap med detsamma.  

 

Man ska kunna allt, man ska veta allting om allt. Allt om teknisk utrustning, vart 

olika blanketter finns, vem som ska kontaktas, hur man ska göra. Mycket 

personal som ställer alla möjliga frågor och man förväntas svara, som att man 

vore ett orakel nästan. 

(FP 3) 

 

Andra hälften beskrev personalens förväntningar vid svårhanterbara situationer som höga och 

att de samtidigt tyckte att de var befogade. De ansåg att de som inte var inkopplade i nära 

patientarbete hade bättre möjligheter att se helheten och kunna lokalisera vart problemet låg. 

Därmed tyckte de att även fast de inte alltid kunde ge svar direkt så hade de stora möjligheter 

att lösa de problem som de ställdes inför. Det var dock tydligt under intervjuerna att samtliga 

ledningssjuksköterskor vid vissa tillfällen kunde känna viss oförståelse hos medarbetarna på 

vad de som ledningssjuksköterska förväntades att åstadkomma. Flera nämnde under 

intervjuerna att det kunde vara givande för en del av medarbetarna att själva prova på att vara 

ledningssjuksköterska för en dag för att få en bättre inblick av deras arbetssituation.  

 

Känslan av att inte räcka till 

Den känsla som samtliga ledningssjuksköterskor förmedlade under intervjuerna var känslan 

av att inte räcka till vid svårhanterbara situationer. Flertal beskrev känslan att inte kunna styra 

upp en svårhanterbar situation som oerhört påfrestande och förtvivlande. De förmedlade 

under intervjuerna att när det gjort allt i sin makt för att ordna upp en situation och ändå 

misslyckats så kände de en stark frustration. En del av ledingssjuksköterskorna hade aldrig 

hamnat i den extrema situationen ännu men berättade att de flertalen gånger varit nära 

bristningsgränsen. Då ansåg samtliga ledningssjuksköterskor att situationen kändes 

övermäktig och att det är otillfredsställande att vara ledningssjuksköterska.   

 

Vid såna tillfällen önskar man att man hade åtta armar och tre huvuden. 

Händer något mer nu så pajar det, då är det skört att vara 

ledningssjuksköterska. Jag kommer ihåg att jag kände herregud det här är, det 

här är för mycket, jag kan inte hantera det här, nu vet jag inte hur jag ska 

hantera det här. 

(FP 3) 

 

Vid intervjuerna framkom det att fem av deltagarna varit med om tillfällen då de som 

ledningssjuksköterskor känt att de inte kunnat se till det bästa för personalen vid 

svårhanterbara situationer. De hade erfarenhet av att när det varit högt tryck på 

akutmottagningen att de fått bortprioritera personalens känslor och upplevelser för att istället 
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kunna hantera situationen i stunden. De ansåg i efterhand att de känt att de inte räckt till som 

stöd för personalen och upplevt att de önskar att de hade haft möjlighet att hantera situationen 

annorlunda. Ledningssjuksköterskorna nämnde under intervjuerna att de blivit tvungna att få 

personal att fortsätta arbeta trots att de behövts ta ur tjänst för återhämtning efter 

svårhanterbara situationer. De berättade även att de bortprioriterat att hjälpa kollegor när de 

haft för mycket annat eller tagit oerfaren personal att ta larm trots att de inte haft någon 

inskolning. 

 

Ibland får man dra, alltså jag har fått dra in oinskolade på larm, som får ta 

både hjärtstopp och annat, det finns inga andra och vad ska man göra? Det är 

ingen rolig situation alltid när man inte kanske aldrig ens har sett någon avliden 

person förut liksom.  

(FP 4) 

 

Känslan av att inte räcka till vid svårhanterbara situationer avspeglades också i hanteringen av 

anhöriga. Några av ledningssjuksköterskorna berättade under intervjuerna att de varit flera 

tillfällen då det varit ett starkt bristfälligt anhörigstöd på akutmottagningen. De har känt att de 

inte kunnat ge ett bra bemötande till anhöriga på grund av att de inte haft nog med personal 

och istället behövt lägga all fokus på patienten. De förmedlade under intervjuerna att de 

känner att de ibland inte har tid att förklara vad som händer när de tar ett larm och att de heller 

inte har tiden att förklara, lyssna och stötta anhöriga efteråt.  

 

Det fanns anhöriga till hjärtstoppet men det fanns ingen anhörigmottagare som 

kunde sitta och prata. Och då kände jag att det här är inte etiskt okej liksom, jag 

tyckte det var så hemskt att man inte kunde sitta med en person vars mamma 

håller på att dö, och inte kunna förklara vad som händer och vad som hänt. Det 

tyckte jag var jobbigt, jag tyckte det var oetiskt, omoraliskt liksom. Det är 

mycket sånt man tar med sig hem, när man känner att jag har inte räckt till. 

(FP 2) 

 

Känslan av otydlig rollkännedom 

En majoritet deltagarna upplevde en hel del förvirring och funderingar angående deras roll 

som ledningssjuksköterska vid svårhanterbara situationer. Det var bara en av alla 

ledningssjuksköterskor som upplevda att de faktiskt fått en tydlig arbetsbeskrivning av sin 

chef. De andra beskrev under intervjuerna att de tycker det är svårt att veta vad som förväntas 

av dom och vad som egentligen är deras arbetsuppgift. Det framkom en stark önskan om att få 

sin arbetsbeskrivning tydliggjord. Under intervjuerna upplevde samtliga deltagare att de inte 

har nog med utbildningar eller riktlinjer för att hantera de svårhanterabara situationer som 

uppstår. För att känna sig mer trygg i rollen som ledningssjuksköterska upplevde samtliga att 

det behövs mer utrymme för utveckling och vetande.  

 

Det är väldigt tufft, väldigt stora krav på oss, vi ska kunna väldigt mycket utan 

någon utbildning för det. Man ska bara lära sig på vägen, En komplex roll som 

behöver definieras tydligare.  

(FP 4) 

 

Det var blandade känslor från ledningssjuksköterskor att ha en ledningsfunktion över sina 

medarbetare vid svårhanterbara situationer. Det framkom att behöva ta tuffa beslut och 

bestämma över kollegor kunde kännas motsträvigt. Som ledningsansvariga kan de behöva ta 

beslut i att beordra folk till övertid eller hastigt bestämma att någon får rycka in vid svåra 
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situationer. En del av ledningssjuksköterskorna ansåg att det är en del av arbetsuppgiften och 

reflekterar inte över hur deras beslut mottas av kollegor. Andra ledningssjuksköterskor tyckte 

däremot att det känns ansträngt att behöva vara i ledningsfunktion ena dagen och vara 

jämsides kollega den nästa. De förklarade att det kändes motstridigt att behöva bli involverad 

i medarbetarnas konflikter och svårt att reda upp en dispyt utan att bli för involverad. De 

tyckte att det gjorde att de blev bemötta annorlunda och blev avskilda från gruppen vid 

tillfällen då de har en jämlik position.  

  

Det är som att man ska vara lärare och sen ska man vara elev nästa dag. 

(FP 3) 

 

En del av ledningssjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att det upplevdes som 

påfrestande med kravet att vara en förebild men samtidigt umgås med kollegor på fritiden. De 

menade att de tyckte det är svårt att kunna slappna av med sina kollegor om de samtidigt 

behandlades som mellanchef. Flera av de intervjuade uttryckte att det känns som att de fått 

distansera sig från kollegor när de blivit ledningssjuksköterskor och att det kunde kännas 

tråkigt.  

 

Hur man ska förhålla sig i sin ledningsfunktion liksom, att vara en ledare. Att 

vara i ledning ska man vara en förebild men så ska man också ändå vara vem 

som helst i gruppen. 

(FP 7) 

 

Positivt och utmanande 

Alla ledningssjuksköterskor meddelade under intervjuerna att de flera gånger upplevt glädje 

och tillfredställande när de är ledningssjuksköterska i svårhanterbara situationer. De 

svårhanterbara situationerna beskrevs som utmanande och komplexa men samtidigt att det ger 

stor upprymdhet och tillfredställande när det går bra. Arbetet beskrevs som positivt, 

utmanande, omväxlande och lärorikt. Fler av de intervjuade menade att det krävs en viss 

personlighet för att trivas i de stressiga och dynamiska miljöer som det är på en 

akutmottagning. De förklarade vidare att det behöver vara en person som är trygg i sig själv, 

någon som älskar problemlösning och som tycker det är givande att ständigt bli prövad. 

 

De svåra situationer är det som är kul tycker jag, då får man tillfälle att utmana 

sig själv, prova nya lösningar som skulle fungera och sen vara och man får 

utmana sig själv lite. Allt blir en vardag så det är alltid roligt med utmaning.  

(FP 1) 

 

Det var tydligt under intervjuerna att ledningssjuksköterskorna värdesätter personalen 

högt. De framkom att personalens kompetens, samarbetsförmåga och erfarenhet är något som 

underlättar arbetet som ledningssjuksköterska enormt. Det var flera som uttryckte en tydlig 

stolthet och respekt för kollegornas kunskap under intervjuerna. De uttryckte ett enormt stöd 

och kamratskap inom arbetsgruppen och många ansåg att de inte skulle vilja arbeta som 

ledningssjuksköterska utan de professionella och duktiga medarbetare som de har idag. 

 

Jag tycker jag har så bra folk runt mig. Det är fantastiskt, så bra medarbetare 

så vi hjälps åt och jag skulle aldrig klara mig utan dom. 

(FP 5) 
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Upplevelse om hantering vid svårhanterbara situationer 

 

Att ha helhetssyn 

För att kunna hantera svårhanterbara situationer menade samtliga som blev intervjuade att det 

viktigt att ledningssjuksköterskorna har en helhetssyn över hela akutmottagningen. Med detta 

menade de att de behöver ha god kontroll på vilka flöden som är belastade, hur bemanningen 

ser ut och vilka eventuella hinder som kan uppstå. Det är för att ständigt försöka ligga steget 

före och veta hur man snabbt ska kunna rädda upp en svårhanterbar situation. För att kunna ha 

en fungerande helhetssyn ansåg samtliga ledningssjuksköterskor att de behöver vara 

frikopplade från det nära patientarbetet. Det ger möjlighet till helikopterseende över 

akutmottagningen. Annars ansågs det vara svårt att kunna veta hur det ser ut på olika 

sektioner och vilka hinder som uppstått. De ansåg dessutom att det var bristande patientvård 

ifall ledningssjuksköterskan hastigt behöver lämna sina patienter för att reda upp situationer 

på annat håll.  

 

Det var riktigt svårt när jag som ledningssjuksköterska hade fler positioner. Jag 

hade ingen koll på klinikerna, jag visste inte var jag med trygghet kunde hämta 

personer utan då fick jag bara frankt gå ut och dra in folk. Nu kommer du och 

du och sen skiter jag i hur det ser ut på er klinik. 

(FP 8) 

 

De förklarade vidare under intervjuerna att det är lätt hänt att ledningssjuksköterskan försöker 

styra upp en situation snabbt genom att själva hoppa in i patientarbetet. Genom erfarenhet från 

samtliga deltagare har det visats vara en utsiktslös lösning som gör att de tappar helhetssynen. 

När de då står bundna med till exempel en kritiskt dålig patient eller transporterar en patient 

till undersökning har de tappat kollen direkt och inte haft möjlighet att ordna upp med andra 

eventuella hinder. De menar att det är när det börjar bli jäktigt på akuten och de märker att 

resurserna börjar ta slut att det är särskilt viktigt att de inte släpper sin position, utan ser till att 

vara frikopplade och därmed bevarar helhetssynen.  

 

Ja det hände förr tyvärr att man råkade göra andra saker för att hjälpa till men 

då märker man ju att då tappar man snabbt kollen och det är ju verkligen oftast 

i såna situationer det är ju då det är stressigt och det är verkligen då jag 

behöver behålla kollen.  

(FP 4) 

 

Viktiga kvalitéer och egenskaper  

Under intervjuerna kom det tydligt fram vissa viktiga kvalitéer och egenskaper som krävs av 

en ledningssjuksköterska för att hantera svåra situationer på akutmottagningen. Den kvalitet 

som nämndes avsevärt flest gånger under intervjuerna var ledningssjuksköterskans förmåga 

att prioritera och delegera. Deltagarnas upplevelse vid hantering av svårhanterbara situationer 

var att kunna avgöra och besluta vilken situation som måste åtgärdas först. Därefter behöver 

de snabbt ha förmågan att bestämma hur resurserna ska fördelas och vilken vårdpersonal som 

har möjlighet och är bäst lämpad för att hantera uppgiften. Prioriteringen var oftast självklar 

för ledningssjuksköterskorna. Samtliga deltagarna beskrev på deras individuella intervjuer att 

det alltid är patientens hälsa som går före allt annat och att det är den patient som behöver 

vård mest som blir prioriterad. Däremot avslöjades att delegeringen inte alltid är lika självklar. 

Då krävs det en ordentlig helhetsbild, en god förmåga till problemlösning och stor erfarenhet 

enligt deltagarna.  
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Om de ropar på kirurgen och säger att de vill ha en syrra till och sen ropar de 

på ortopeden och säger att de vill ha en syrra till då måste jag göra en 

bedömning av situationen om vem som behöver den här sköterskan  

(FP 7) 

 

De flesta av de intervjuade var överens om att det finns två grundläggande egenskaper hos en 

kompetent ledningssjuksköterska. Den ena egenskapen förklarade de var att ha förmågan att 

fatta beslut. De menade att när det är svåra situationer är det viktigt att kunna ta beslut och stå 

för dom. Ibland kunde det innebära att behöva ta obekväma beslut som inte är populära hos 

personalen. Det kan handla om beslutet att behöva avbryta ett larm för att prioritera nästa eller 

att behöva beordra personal till övertid. Då är det viktigt att man som ledningssjuksköterska är 

trygg nog i sig själv för att våga ta det beslutet. Den andra grundläggande egenskapen de 

framhävde under intervjuerna var att ha förmågan att hålla sig lugn i de mest kaotiska 

situationer. De tydliggjorde med att vara lugn så bidrar de till att skapa ett mindre stressigt 

klimat till medarbetarna vilket underlättar hanteringen av situationen.  

 

Det gäller att man är stresstålig och lugn person för att klara av det här jobbet. 

Som kan se till att ta en sak i taget för annars så, klarar man inte det, så klarar 

man inte det här jobbet.  

(FP 3) 

 

Två andra kvalitéer som lyftes fram under intervjuerna var förmågan att ha en tydlig 

kommunikation med medarbetare och förmågan att be om hjälp vid svårhanterbara 

situationer. Ledningssjuksköterskorna poängterade vikten av att kunna vara rak och saklig i 

sitt språk till medarbetare. De menade att god kommunikation är viktig för att bibehålla 

ordning och för att minska missförstånd. De menade också att förmågan att be om hjälp 

minskade felbedömningar och ökade förståelsen i arbetsgruppen. Några av 

ledningssjuksköterskorna påpekade att när de vågade visa sig ödmjuka inför personalen så 

öppnade det nya vägar för hantering av svårhanterbara situationer och bidrog till ett mer 

prestigelöst klimat där man vågar vädra sina tankar och idéer.  

 

Men jag vet ju vilka medarbetare jag kan ställa frågor till och jag vet vem som 

är bra på det och ja, det är så himla mycket, man kan inte veta allt alltid. Vi 

hjälps åt. Det är aldrig någon som skulle säga ’ja men det här ska du kunna, det 

här ska du veta’, det har jag aldrig varit med om, vi har inte den mentaliteten. 

Här hjälps vi åt.  

(FP 5) 

 

Erfarenhet 

Vid intervjuerna märktes det tydligt att den upplevelse ledningssjuksköterskorna har av 

hanteringen av svårhanterbara situationer präglades mycket av den erfarenhet de har sedan 

tidigare. Det nämndes av flera deltagare att de i början av sin karriär känt betydligt mer stress 

och haft svårare att hantera svåra situationer. De deltagare som inte arbetet länge som 

ledningssjuksköterska förklarade att de gärna tar hjälp av seniora kollegor med mer erfarenhet 

och att de ständigt är lyhörda för förslag. De förklarade att de känner att de ständigt utvecklas 

inom arbetet och att nya svåra situationer bygger på deras kunskapsbank. De deltagare som 

har stor erfarenhet av arbetet som ledningssjuksköterska menade att de upplevde att de känner 

sig tryggare i rollen än de med mindre erfarenhet. De menade att de har lättare att delegera 

uppgifter och att inte ta på sig för mycket. Därmed blir de inte lika psykiskt belastade som de 

blivit tidigare i karriären och dessutom har lättare att släppa arbetet på fritiden. Samtidigt 
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framhävde de ledningssjuksköterskor med gedigen erfarenhet att de ändå ofta kunde ta hjälp 

av kollegor med mindre erfarenhet då de ofta kan ha högre kompetens inom andra områden 

eller ha ny uppdaterad information från andra sjukhus eller lärosäten.  

 

Och då med erfarenhet så kommer förmågan att faktiskt säga nej till folk, att 

hänvisa folk, att be dom återkomma imorgon eller sådär. Men jag kommer ihåg 

som ny tar man liksom på sig allt. Det är mig det hänger på. 

(FP 1) 

 

Deltagarna i intervjuerna enades tydligt i att erfarenhet är en enorm tillgång vid hanteringen 

av svårhanterbara situationer men att de oavsett tidigare vana ställer sig ödmjuka till att det 

alltid kan uppstå hinder de aldrig stött på förut.  

 

Användandet av debriefing 

Hantering av svåra situationer kan i vissa fall ge en stor påverkan på personal. Under 

intervjuerna sade flera ledningssjuksköterskor att debriefing är något som fallit bort från 

rutinerna på grund av tid- och resursbrist. Flera av de som blev intervjuade hävdade att detta 

har betydande konsekvenser på hanteringen av svåra situationer eftersom personalen inte har 

möjlighet att gå igenom händelseförloppet. De ansåg att debriefing har fördelar då 

vårdpersonal kan lära sig förbättra hanteringen av svåra situationer genom att kommunicera 

vad de tyckte hade fungerat bra och vad som kunde ha gjorts annorlunda. På så sätt kan 

kollegor lära sig av varandra och få en bättre förståelse på hur arbetet uppfattas av andra.  

Jag samlade ihop hela mitt pass på morgonkvisten och sen hade jag debriefing 

med alla. Det var otroligt givande. Jag satt med oss alla så att vi fick prata, så 

vi fick prata av oss. Vi borde göra det oftare, för det är otroligt givande och 

lärorikt att lyssna på varandra.  

(FP 2) 

 

En annan aspekt av debriefing var enligt en del av ledningssjuksköterskorna att personalen 

ges utrymme att reflektera över sina egna känslor. De menade att detta är ett fördelaktigt då 

personalen under ett arbetspass kan få hantera tragiska situationer, ha ansvar för många 

patienter och vara stöd för närstående. För att orka och kunna bearbeta de känslor som uppstår 

ansåg de att debriefing är viktigt. Två av deltagarna på intervjuerna poängterade vikten av att 

fånga upp debriefing med nyanställda. De trodde att många nyanställda bearbetar känslorna i 

hemmet vilket ger lite tid för återhämtning, ökad psykisk stress och därmed nedsatt 

välmående på arbetet.  De ansåg att detta i sin tur kunde leda till fler sjukskrivningar och 

tidiga uppsägningar. En av ledningssjuksköterskorna ansåg att det skulle vara gynnande för 

erfaren personal att lyssna på nyanställdas uppfattningar av svårhanterbara situationer för att 

öka förståelsen gentemot varandra. Då skulle kollegor kunna stötta varandra och dra lärdom 

av varandras uppfattningar och erfarenheter vid svåra situationer. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att kunna förbättra ledningsarbetet och därmed öka patientsäkerheten på akutmottagningar 

är det av stort värde att utvärdera ledningssjuksköterskornas upplevelser vid svårhanterbara 

situationer. Det finns en hel del studier sedan tidigare som beskriver vad som utmärker en god 

ledningssjuksköterska men inte från deras egen synvinkel. För att få fram ny kunskap inom 
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ämnet valdes det att göra individuella intervjuer med ledningssjuksköterskor med erfarenhet 

från svårhanterbara situationer. Intervjuerna har transkriberats och analyserats för att lyfta 

fram ledningssjuksköterskornas erfarenheter som är relevanta till syftet. I denna studie har 

ledningssjuksköterskornas erfarenheter sammanfattats i tre kategorier och därmed kartlagt 

deras erfarenheter i olika aspekter. De tre kategorierna åskådliggör principer från 

ledningsarbetet som är känt sedan tidigare forskning men också en hel del ny 

anmärkningsvärd information.  

 

Ansats och design 

Den design som användes till denna studie var kvalitativt deskriptiv. Polit och Beck (2012) 

förklarar att kvalitativ metod ska användas då studiens syfte beskriver människor upplevelser 

och erfarenheter. Enligt Malterud (2014) passar sig kvantitativ metod bättre till ett syfte där 

meningen är att förklara eller förutsäga. Syftet till denna studie var att beskriva 

ledningssjuksköterskans upplevelser och därför tillämpades en kvalitativ metod då denna 

ansågs bäst uppnå studiens syfte.  

 

Den ansats som användes till denna studies intervjuer var induktiv. Enligt Polit och Beck 

(2012) lämpar sig denna ansats främst för intervjuer där syftet är att utveckla och dra 

slutsatser av erfarenheter medan deduktiv ansats snarare försöker verifiera redan uppställda 

hypoteser. Eftersom anledningen till upprättande av denna studie var att belysa 

ledningssjuksköterskans upplevelser av svårhanterbara situationer för att därigenom kunna 

förbättra ledningsarbetet så ansågs induktiv ansats vara bäst anpassad.  

 

Kvalitativ metodval 

För att utforska ledningssjuksköterskornas erfarenheter valdes semistrukturerade individuella 

intervjuer. En alternativ kvalitativ metod som övervägdes var att utföra en litteraturstudie. 

Polit och Beck (2012) beskriver att en litteraturstudie är när det genomförs en noggrann 

granskning av kunskapsläget genom att analysera vetenskapliga artiklar inom det valda 

ämnesområdet. Det var svårt att finna relevant material som stämde in på syftet till denna 

studie och därför valdes istället att utföra intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

individuella kvalitativa intervjuer kan vara fördelaktig när detaljrika och nyanserade 

erfarenheter efterfrågas. En nackdel med att använda kvalitativa intervjuer enligt Christensen, 

Engdahl, Grääs och Haglund (2010) är att de är tidskrävande i förhållande till mängden 

material som framställs vilket gör att det blir ett smalt urval. Det blir bara ett fåtal deltagare 

till intervjuerna vilket medför att deras upplevelser kanske inte speglar hela sanningen 

(Christensen et al., 2010). För att ha möjligheten att inkludera fler deltagare till intervjuerna 

övervägdes det att utföra gruppdiskussioner till denna studie. Fördelen med detta hade varit 

att få in fler deltagare och därmed få fram fler erfarenheter vid varje intervjutillfälle. Styrkan 

med gruppintervjuer anser Christensen m.fl. (2014) är att få fram nya idéer och lösningar. 

Däremot anses inte gruppintervjuer vara passande när intervjuerna eftersöker erfarenheter vid 

komplexa situationer då detta kan göra att deltagarna hämmas av andra åhörare (Christensen 

et al., 2014). Då denna studie efterlyste personliga upplevelser vid svårhanterbara situationer 

ansågs det att individuella intervjuer var bäst anpassade till syftet. 

 

Till denna studie valdes semi-strukturerade frågor vid intervjutillfällena. Kumar, Aaker och 

Day (1999) förklarar att det finns strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade frågor 

som kan tillämpas vid kvalitativa intervjuer. Fördelen med semi-strukturerade frågor är att 

intervjuaren kan strukturera samtalet för att täcka specifika ämnen men samtidigt låta 

deltagaren få utveckla svaren vidare genom att uppmuntra med följdfrågor (Kumar et al., 

1999). Detta ansågs passa denna studies syfte väl och valdes därför som intervjumetod. Patel 
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och Davidson (1994) poängterar att semi-strukturerade frågor ställer höga krav på den som 

intervjuar för att hålla den röda tråden utan att förhindra utvecklande svar. För att öva 

intervjuteknik gjordes därför en testintervju innan påbörjandet av datainsamlingen till denna 

studie. 

 

Inklusionskriterier  

De inklusionskriterier som valdes var legitimerad sjuksköterska med befattning som 

ledningssjuksköterska med erfarenheter från ledningsarbete på en akutmottagning. Ett 

ytterligare krav var att ledningssjuksköterskorna skulle behärska det svenska språket väl. 

Anledningen till att författaren till denna studie inte valde att sätta något tidskrav på 

anställning som ledningssjuksköterska var för att fånga erfarenheter från både mer och mindre 

erfarna ledningssjuksköterskor. Detta gjorde att det var sjuksköterskor i studien med bred 

variation på erfarenhet som ledningssjuksköterska, från sex månader till 16 år. Det ökade 

risken med att ha en deltagare med liten erfarenhet av ledningsrollen vilket skulle resultera i 

en innehållsfattig intervju. Inklusionskriterierna upprättades med medvetenhet om denna risk 

men valde ändå att inte exkludera de med mindre erfarenhet att delta i intervjuerna. Detta för 

att få ökad förståelse av upplevelser vid svårhanterbara situationer från mindre erfarna 

ledingssjuksköterskor.  

 

Forskningspersoner  

Till denna studie genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. Detta anses som en god 

urvalsstorlek enligt Sophiahemmet högskolas riktlinjer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

ska urvalsstorleken anpassas till den tidsbegränsning arbetet ger och baseras på den innehålls-

mättnad som intervjuerna tillför. Författaren till denna studie ansåg att de åtta genomförda 

intervjuerna gav god substans och mening relaterat till syftet.  

 

Rekrytering av informanter  

För att få en bred förståelse av ledningsjuksköterskans erfarenheter av svårhanterbara 

situationer har rekryteringen av informanter skett från fyra olika akutmottagningar i 

Storstockholm. Det hade varit fördelaktigt att inkludera fler akutmottagningar runt om i olika 

delar av Sverige för att få en bättre förståelse om upplevelser kring svårhanterbara situationer 

på andra ställen än huvudstaden. Detta valdes bort eftersom det skulle innebära svårigheter att 

få ihop tider till intervjuer där författaren till denna studie kunde närvara.   

 

De intervjupersoner som inkluderats har tagits i kontakt med genom bekvämlighetsurvalet. 

Med bekvämlighetsurval går det inte att avgöra hur pass representativt urvalet är gentemot 

över en större population och därför anses detta urval ofördelaktigt (Lantz, 2014). 

Anledningen till att detta urval tillämpades var för att det ansåg svårt i förhållande till den 

tidsram och de resurser som denna studie tillgavs att ställa större krav på urvalsprocessen. Då 

ledningssjuksköterskornas bidrag helt grundades på frivilligt deltagande utan någon möjlighet 

till kompensation kunde det upplevas svårt att få medverkan till studien. Det ansågs orimligt 

att ödsla tid på att fånga in fler ledningssjuksköterskor och sedan avfärda dessa för att kunna 

tillämpa annan urvalsmetod.  

 

Ålderspannet bland deltagarna var mellan 32-58 år varav en var man och sju var kvinnor. 

Enligt Malterud (2014) är det fördelaktigt att det är jämnt fördelat mellan könen i 

undersökningsgruppen då detta ska ge en bredare representation av nyanser och variationer. 

Författaren till denna studie ansåg det vara svårt att välja deltagare till intervjuerna och 

utförde istället datainsamlingen med de som anmälde sig som frivilliga. 
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Intervjuguide  

Till denna studie etablerades en intervjuguide i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 

Författaren till denna studie tyckte det var en stor utmaning att formulera frågor till 

intervjuguiden. Detta resulterade i flera modifikationer av frågor med stor hjälp av 

handledningstillfällen. Anledningen till att det upplevdes svårt var för att författaren till denna 

studie inte visste vilka svar som förväntades av deltagarna och hade svårt att upprätta en 

sammanhållande frågeguide utan att forcera vinklade svar från deltagarna. Enligt Doody och 

Noonan (2013) är det positivt med en väl upprättad intervjuguide, utan ledande frågor, för att 

hålla röd tråd under samtalen och därmed ha lättare att organisera det inhämtade materialet.   

 

Testintervju, pilotintervju 

Innan intervjuerna påbörjades anordnades en testintervju med en kollega till författaren av 

denna studie. Det ansågs positivt att ha utfört testintervju innan pilotintervjun upprättades. 

Detta eftersom intervjuguiden kunde prövas och klarhet gavs i mottagandet av frågorna. Det 

var nyttigt att lyssna på inspelningen efteråt för att höra om ljudkvaliteten var av bra standard. 

En av frågorna ändrades i frågeguiden inför pilotintervjun. Det var givande att utföra en 

pilotintervju som dessutom medförde bra inhämtat material från samtalet. Inga nya ändringar 

gjordes i intervjuguiden och därför valdes denna att inkluderas i studien.  

 

Genomförande av intervjuer 

Sju av åtta intervjuer utfördes på enskilt rum där det inte fanns risk för störningar i 

inspelningen. Då en av ledningssjuksköterskorna inte hade möjlighet att bli frikopplad från 

ledningsarbetet blev det en intervju då intervjupersonen blev avbruten i samtalet. Denne 

deltagare återhämtade sig dock snabbt och kunde ändå återberätta goda erfarenheter utifrån 

upplevelser från ledningsarbetet. Därför valdes denna intervju att inkluderas trots att inte 

miljön varit under optimala förutsättningar. Enligt Polit och Beck (2012) är det positivt att 

utföra intervjuerna på en plats där deltagarna känner sig trygga och där de inte blir avlyssnade 

av andra. Detta eftersom de då vågar uttrycka sig mer fritt utan att känna sig iakttagna av 

andra (Polit & Beck, 2012). Samtliga intervjuer utfördes på intervjupersonens arbetsplats på 

en tidpunkt som bestämdes av ledningssjuksköterskan. 

 

Databearbetning 

Första steget enligt Graneheim och Lundsmans (2004) kvalitativa innehållsanalys är att 

transkribera alla intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att detta görs ordagrant 

för att inte missa värdefull information från intervjuerna. Efter att alla intervjuer blivit 

transkriberade lyssnades samtliga inspelade samtal på igen för att kontrollera att ingen 

information blivit missad eller feltolkad. Detta anser Graneheim och Lundman (2004) öka 

resultatens tillförlitlighet. Därefter hittades meningsbärande enheter i den transkriberade 

texten som kondenserades utan att tappa sin innebörd. Detta eftersom det var lättare att 

hantera när de i nästa steg ska separeras och sättas in som koder. Kodningen var ett 

tidskrävande projekt. Författaren till denna studie upprepade framställningen av koderna och 

fick gå tillbaka i processen flera gånger för att kontrollera att de meningsbärande enheterna 

tolkats rätt. Slutligen placerades koderna till kategorier med anknytning till flera 

underkategorier. Detta var också ett tidskrävande projekt som krävde stor koncentration och 

reflektion. Enligt Graneheim och Lundman (2004) hade det varit fördelaktigt att vara två vid 

tolkning och framställning av resultatet. Det hade bidragit till mer diskussion och detta stärker 

trovärdigheten i studien. 
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Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) är kvalitativa intervjuer en god metod som 

speglar verkligheten och därmed ökar trovärdigheten. För att öka trovärdigheten har 

författaren till denna studie varit väl förberedd inför intervjuerna, bearbetat intervjuguiden 

noga och haft testintervju med kollega för att kontrollera mottagandet av frågor. Doody och 

Noonan (2013) skriver att kvalitativa intervjuer är positiva undersökningsmetoder då det ger 

utrymme för mer utvecklade svar och möjlighet till följdfrågor ges. De förklarar vidare att 

kvalitativa intervjuer också kan vara negativt om det utförs på fel sätt då det kan hämma 

forskningspersonen att öppna sig vid en intervju och därmed orsaka outvecklade eller 

felaktiga svar (Doody & Noonan, 2013). Av den anledningen är det viktigt att den som 

intervjuar är väl förberedd, har läst på om intervjuteknik och utfört en lyckad pilotintervju 

innan svaren kan betraktas trovärdiga (Trost, 2014). Tillförlitligheten ökar enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) om databearbetningen sker med fler som analyserar och 

tolkar. Detta eftersom det inhämtade materialet då blir granskat från olika synvinklar och 

bidrar till diskussion (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). I denna studie har materialet 

inte blivit granskat av flera personer då det inte har funnits resurser för det. Detta gör att det 

blir minskad tillförlitlighet i denna studie och detta kan anses som en svaghet. Med 

överförbarhet menas huruvida det resultat som fångats under intervjun kan användas till andra 

situationer (Polit & Beck, 2012). För att öka överförbarheten i denna studie har urval och 

analysmetoden redovisats tydligt.  

 

Förförståelse 

Förförståelsen handlar om vilken uppfattning den som utför studien har av det fenomen som 

ska undersökas (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Författaren till denna studie arbetar 

på en akutmottagning och har därför en inblick i akutmottagningens organisation. Däremot 

har författaren till denna studie aldrig arbetet som ledningssjuksköterska och har därför 

begränsad kunskap kring problemområdet. För att minimera inverkan från författarens egen 

förförståelse inom ämnet gjordes en självdeklaration som granskades flera gånger under 

arbetets utformning. Malterud (2014) anser att en självdeklaration rekommenderas för att 

minimera förförståelsen påverkan. Med självdeklaration menas att författaren till en studie 

skriver ned vilka resultat som förväntas av datainsamlingen för att få en förståelse av sin egen 

förförståelse (Malterud, 2014).  

Resultatdiskussion 

 

Genom denna studie har det fångats upp att ledningsarbetet påverkas negativt av att 

ledningssjuksköterskor har arbetsuppgifter som försvårar helhetsperspektivet och därmed 

orsakar svårhanterbara situationer på akutmottagningen. En annan betydande iakttagelse som 

avslöjats var att ledningssjuksköterskor anser att sökandet och användandet av riktlinjer 

försvårar handläggningsarbetet på akutmottagningen. Vidare har denna studies intervjuer 

belyst konsekvenser av budgeteringar inom vården som resulterar i att personalens och 

anhörigas välmående försummas. En ytterligare anmärkningsvärd observation är att en av de 

inkluderade akutmottagningarna fortfarande är uppbundna med nära patientarbete samtidigt 

som de har ledningsansvar på akutmottagningen. Detta trots redovisad beprövad erfarenhet att 

ledningssjuksköterskor behöver vara frikopplade för att kunna hantera svårhanterbara 

situationer till deras bästa förmåga. Slutligen har denna studies undersökningar visat att 

ledningssjuksköterskor upplever att de med erfarenhet upptäcker nya viktiga egenskaper som 

krävs som ledare vid hanteringen av svårhanterbara situationer.  
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Upplevda orsaker till svårhanterbara situationer 

Den första kategorin speglade ledningssjuksköterskornas upplevelse till orsaker av 

svårhanterbara situationer på en akutmottagning. Flera studier har visat att hög 

arbetsbelastning på akutmottagningen leder till sämre vård och är ett hot mot 

patientsäkerheten (Ejd, 2011; Oredsson, 2011; Liu et al., 2009). Det finns också mycket 

studier som tyder på att erfaren personal krävs vid svårhanterbara situationer och att 

nyanställda inte alltid klarar det ansvar som de får tidigt (Hirschkorn et al., 2010; Valdes, 

2008: Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). Detta betonades enhetligt under intervjuerna till 

denna studie. En annan realitet som belystes under intervjuerna var att avsaknaden av resurser 

gav komplikationer i att det tidigt blev vårdplatsbrist. Detta resulterade i att patienter blev 

kvar på akutmottagningen i väntan på inläggning och bidrog till uppkomsten av 

svårhanterbara situationer. Det faktum att vårdplatsbristen ökat (Forero et al., 2011) och 

dessutom äventyrar patientsäkerheten (Aiken et al., 2012) finns redovisat i många studier.  

 

En överraskande upptäckt till upplevda orsaker till svårhanterbara situationer som framkom 

under intervjuerna med ledningssjuksköterskorna var att de ofta ansåg sig vara uppbundna 

med andra arbetsuppgifter som de ansåg sekundära till det väsentliga ledningsarbetet. De 

uttryckte sin frustration i intervjuerna med att inte ha möjligheten att vara tillgänglig på olika 

sektioner och ha en övergripande funktion på akutmottagningen. De förklarade att ständiga 

störningsmoment gjorde att de kontinuerligt blev avbrutna i sitt ledningsarbete på 

akutmottagningen. I en studie gjord av Berg m.fl. (2013) framkommer det att återkommande 

avbrott i arbetet ger högre risk för misstag och felbedömningar på en akutmottagning. Där 

framkommer det att de vanligaste störningsmomenten beror på direkt kommunikation med 

medarbetare och teknisk utrustning i form utav telefoner eller fax. Kosits och Jones (2009) 

medhåller om detta och skriver i sin studie att de avbrott som ledningssjuksköterskor utsätts 

för dagligen på en akutmottagning är den överlägset mest bidragande faktorn till att misstag 

begås. Med facit från andra studiers resultat på innebörden av de störningsmoment som 

ledningssjuksköterskan utsätts för innebär det att genom denna studies intervjuer har väsentlig 

information framkommit. Deras upplevelser belyser problematiken av att bli avbrutna i 

arbetet och därmed upplevde sämre förmåga att koncentrera sig på den uppgift de ansåg 

behöva deras fullkomliga uppmärksamhet. Enligt Kosits och Jones (2009) kan vissa åtgärder 

göras för att minska störningsmomenten för ledningssjuksköterskor. De menar att 

sjuksköterskor ska ha möjligheten att ha en plats tillgänglig där de inte får bli störda och 

därmed kunna fokusera på den uppgift de anser prioriterad. I kontrast till denna lösning visar 

Berg m.fl. (2013) i sin studie att tillgängligheten och möjligheten till direkt kommunikation 

med ledningssjuksköterskor ökar helhetsbilden på akutmottagningen och därmed 

patientsäkerheten. En annan lösning som kan tillämpas för att minska onödiga avbrott enligt 

Kosits och Jones (2009) är att införa alternativa kommunikationsverktyg som skulle kunna 

hanteras av personalen under tystnad. Några förslag som redovisades var att använda sig av 

chattfunktioner på dator eller kommunicera via bärbara surfplattor. Det skulle ge personalen 

möjlighet att kommunicera när tillfälle ges och bara kräva avbrott vid extrema situationer. 

 

I intervjuerna med ledningssjuksköterskorna framkom det att personalvård upplevdes som en 

orsak till svårhanterbara situationer. Det yttrades i att personalen kunde behövas kopplas bort 

från patientarbetet efter tragiska situationer eller när de blivit utsatta för hot och våld. Flera 

studier finns sedan tidigare som bekräftar att det är vanligt förekommande med att personal på 

akutmottagningar är utsatta för stor arbetsrelaterad stress (Bellagamba et.al., 2015; 

Makkonen, 2011; Adrianenssens et. al., 2011) då de ständigt ställs inför svåra situationer som 

kan anses etiskt svåra (Finnström, 2014). Det framkom även i intervjuerna med 

ledningssjuksköterskorna att konflikter mellan personalen kunde orsaka svårhanterbara 
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situationer. Enligt en studie av Kaissi, Johnson och Kirschbaum (2003) är det avsevärt viktigt 

att det är ett starkt teamarbete på akutmottagningen då detta ökar effektiveten och moralen 

vid nära patientarbete. Detta resultat stämmer väl överens med denna studies teoretiska 

referensram. Referensramen som är teamarbete och samverkan är en av de sex 

kärnkompetenserna för sjuksköterskor (Vårdförbundet, 2012). Socialstyrelsen (2015) 

poängterar att ledarskapet är viktigt för förändra patientsäkerhetskulturen. Kaissi m.fl. (2003) 

beskriver att det är betydande att varje enskild teammedlem har en god attityd gentemot 

varandra då det annars kan skapa onödig stress och sämre vårdkvalitet.  

 

Ett viktigt fynd som upptäcktes under intervjuerna med ledningssjuksköterskorna var att de 

upplevde det som ineffektivt och tidskrävande att hitta och följa de riktlinjer som skapats för 

att underlätta ledningsarbetet. Resultaten från denna studie går i direkt kontrast till flera 

studier som visar på att upprättandet av riktlinjer skapar ett mer effektivt och strukturerat 

arbete med högre vårdkvalitet (Guse et. al., 2014; Larsen, Mecham & Greenberg, 2011). 

Ledningssjuksköterskorna upplevde att riktlinjerna som fanns på akutmottagningarna sällan 

var uppdaterade eller tydliga. Enligt en studie utförd av Shekelle (2014) är det väsentligt att 

riktlinjer kontinuerligt hålls uppdaterade och är tydligt utformade. Studien visar vidare att om 

införandet av riktlinjer presenteras för arbetsgruppen på ett positivt sätt där medarbetarna 

känner sig delaktiga i handlingsplanen så ökar förståelsen och användningen av 

anvisningarna. Det framkom frustration från ledningssjuksköterskorna i denna studie att de 

istället för att hantera den svåra situation som uppstått spenderade energi och tid på att leta 

efter de riktlinjer som passade till omständigheten. Enligt Guyatt och Vandvik (2013) är det 

viktigt att riktlinjer är lättåtkomliga för att snabbare kunna handlägga svårhanterbara 

situationer. Ett förslag som redovisas i studien för att förbättra åtkomsten är att införa 

elektroniska verktyg i form av surfplattor eller smartphones. Avseende fyndet av otydliga 

riktlinjer som orsaken till svårhanterliga situationer i denna studie kunde detta vara något som 

borde införas och evalueras på de inkluderade akutmottagningarna. 

 

Upplevda känslor och intryck vid svårhanterbara situationer 

Den andra kategorin som framställdes vid analysen av de transkriberade intervjuerna var 

upplevda känslor och intryck vid svårhanterbara situationer. Intervjuerna visade att 

ledningssjuksköterskorna har ett stort ansvar för att bevara patientsäkerheten och att detta 

kunde ge känslor av besvikelse, frustration och hjälplöshet då de ansåg att inte vården är 

tillräcklig för utsatta patienter. Adrianenssens m.fl. (2011) har gjort en studie som går i 

enlighet med dessa fynd. De beskriver att kraven som ställs kan anses näst intill omöjliga på 

grund av de stora besparingar som gjorts. Ejd (2011), Erlandsson (2015) och Weilenmann 

(2015) bekräftar denna realitet. Adrianenssens m.fl. (2011) beskriver vidare att de alltmer 

höga krav som ställs på sjuksköterskor på akutmottagningen ger mentala negativa 

konsekvenser för personalen. Detta var något som också förmedlades av flera 

ledningssjuksköterskor i denna studie då de beskrev att de upplevt känslan av att inte räcka till 

vid svårhanterbara situationer. Det framkom i resultatet att ledningssjuksköterskorna på grund 

av de minskade resurserna och den höga arbetsbelastningen varit tvingade att bortprioritera 

personalens känslor och välmående. Resultatet visade dessutom att prioriteringar kunde leda 

till att anhöriga fick bristfälligt bemötande. Denna upptäckt är central att lyfta fram i denna 

studie då det visar på att den minskade budgeten och de stramare krav som 

ledningssjuksköterskan ställs inför skapar stora konsekvenser. Denna komplikation är något 

som redan finns redovisat i ett antal studier (Bellagamba et al., 2015; Honkavuo & Lindström, 

2012; Adrianenssens et al., 2011) men som är av sådan central innebörd att det är viktigt att 

det understryks även i denna studies resultat. Trots alla besparingar som görs inom 
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vårdarbetet kan oftast patienten hälsa fortfarande sättas i fokus men är det etiskt försvarbart 

att personalens och anhörigas välmående försummas? 

 

Hälften av intervjudeltagarna upplevde vid svårhanterbara situationer att de hade orimliga 

förväntningar på vad de hade möjlighet att åstadkomma. Moore & Leahy (2012) bekräftar 

denna upplevelse i sin studie som visade att ledningssjuksköterskor beskrev förväntningar på 

att vara konstant tillgänglig och dessutom ha möjligheten att kunna hoppa in och lösa alla 

möjliga problem med detsamma. Bish, Kenny och Nay (2012) instämmer med detta i sin 

undersökning om att det är höga krav som ställs på ledningssjuksköterskor. De beskriver i sin 

studie att de krav som ställs på ledningssjuksköterskan i form av tillgänglighet, hög 

kompetens och problemlösningsförmåga är av stor betydelse för verksamhetens effektivitet. 

De menar därför att trots den höga arbetsbelastning som läggs på ledningssjuksköterskorna är 

denna nödvändig för att ha en välfungerande verksamhet. Den uppfattningen var delad av den 

andra hälften av informanterna till denna studie som också upplevde och beskrev 

förväntningarna på ledningsarbetet som höga men befogade.  

 

Ett intressant dilemma som uppdagades i denna studie var att det upplevdes svårigheter i 

förhållningssättet som ledningssjuksköterska gentemot kollegor. Detta eftersom de den ena 

dagen betraktades av kollegor som en person med ledningsansvar och nästa dag kunde de 

arbeta bredvid varandra som jämlika. Fagerström och Glasberg (2011) visar i sin studie att när 

kollegor har ledningsfunktion över en annan kan det leda till missnöje och motstridigheter. 

Denna komplexa situation menar Luria och Berson (2012) ställer stora krav på 

ledningssjuksköterskans förmåga att vara en god ledare. De beskriver i sin studie att en ledare 

som är en del av arbetsgruppen ständigt blir observerade och utvärderade av kollegor. Det 

leder till förmågor som gör att ledningssjuksköterskan blir tydligare i sitt ledarskap, har god 

kommunikation och har en öppenhet gentemot arbetsgruppen. Om ledningssjuksköterskan 

hanterar denna situation bra och visar gott omdöme med hög kompetens är detta enligt deras 

resultat den mest fördelaktiga ledaren att ha i en organisation. De redovisar i sin studie att en 

ledare som är en god förebild och är en del av arbetsgruppen med stor insikt av arbetet, har 

enastående resultat i att få gruppen att arbeta tillsammans som en helhet (Luria & Berson, 

2012). I förberedelsen för att påbörja denna studie gjordes det tidigt en upptäckt där 

arbetsbeskrivelsen för ledningssjuksköterskan ofta är otillräcklig, otydlig och starkt 

varierande mellan olika sjukhus. Detta var något som flera ledningssjuksköterskor uttryckte 

förvirring kring under de inspelade samtalen. De ansåg inte heller sig ha fått uppdaterad 

information eller tillräcklig utbildning för en del moment som kunde ingå i deras 

arbetsuppgifter. Fagerström och Glasberg (2012) skriver att det är fördelaktigt att 

ledningssjuksköterskan har en arbetsbeskrivning som samtlig vårdpersonal har granskat. Det 

menar de tydliggör rollfördelningen på arbetsplatsen och därmed minskar uppkomsten av 

konflikter. De beskriver vidare att det även gör ledningssjuksköterskorna medvetna av vilka 

arbetsuppgifter som ingår och vad som ska hänvisas. Med tanke på den ovisshet som 

framkom under intervjuerna till denna studie är detta något som skulle behöva impliceras på 

många akutmottagningar runt om i Sverige. 

 

Ledningssjuksköterskor beskrev känslor som glädje och tillfredställelse när de vid vissa 

tillfällen upplevde svårhanterbara situationer. Blossom m.fl. (2011) framhäver att en god 

ledare kan tillsammans med sin arbetsgrupp hantera motgångar och samtidigt ha en positiv 

känsla i arbetsgruppen. Ledningssjuksköterskorna i denna studie beskrev vidare att de 

upplevde en stark sammanhållning med personalgruppen och att de ansåg deras kollegor som 

ovärderliga för att få verksamheten att fungera och samtidigt ha en positiv relation till arbetet. 

Flera studier (Larsson, 2014; Phillips, Esterman, Smith & Kenny, 2013; Blossom et al., 2011) 
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styrker detta genom att beskriva att teamarbete med gott ledarskap bidrar till ett positivt 

arbetsklimat.  

 

Upplevelse om hantering vid svårhanterbara situationer 

Den tredje kategorin avslöjade ledningssjuksköterskornas upplevelse om hantering vid 

svårhanterbara situationer. Resultatet visade i denna studie att samtliga 

ledningssjuksköterskor ansåg det som ett avgörande att vara frikopplade från det nära 

patientarbetet för att ha möjlighet till helhetssyn över akutmottagningen. Denna nödvändighet 

förmedlas också av ett flertal källor (Fagerström & Glasberg, 2012; Wikström, 2012; Gilligan 

et al., 2004). Intressant är att en av de inkluderade akutmottagningarna i denna studie har 

ledningssjuksköterskor som inte är frikopplade. Detta går emot redovisad kunskap och 

erfarenhet om försämrad patientomhändertagande och nedsatt överblick vid svårhanterbara 

situationer. Makaroff, Storch, Newton, Fulton och Stevenson (2010) tar i sin studie upp vikten 

att förmedla verkliga förhållanden i vården till ledningen. Detta är kritiskt för vården att 

kunna utvecklas och därmed förändras till det bättre (Makaroff m.fl., 2010). Det finns 

förhoppning om att resultatet i denna studie ska kunna framhäva den grundläggande 

förändring som bör göras och att frikoppling av ledningssjuksköterskor på samtliga 

akutmottagningar kommer ske inom en snar framtid.  

 

Det finns rikligt med beskrivningar av viktiga egenskaper som utmärker en god 

ledningssjuksköterska. Några av de viktigaste kvalitéer som nämnts är skickliga 

kommunikationsförmågor (Larsson, 2014) en fallenhet för att prioritering (Bernhard & 

Walsh, 1995) och förmågan att hålla sig lugn vid kaotiska situationer (Blossom et al., 2011; 

Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). Däremot finns det sparsamt med skildringar av 

ledningssjuksköterskans egna upplevelser av viktiga egenskaper vid hanteringen av 

svårhanterbara situationer. Många av de karakteriseringarna som framställdes av 

ledningssjuksköterskorna överensstämde med uppfattningen av goda ledaregenskaper från 

redovisade studier. Det som var en tänkvärd upptäckt i denna studie var att flera 

ledningssjuksköterskor värderade egenskapen av att våga be om hjälp vid svårhanterbara 

situationer. Detta var något som tydligt beskrevs vara ett kunnande som kom i samband med 

riklig erfarenhet. I en studie av Luria och Berson (2012) beskrevs det att det var exceptionellt 

viktigt som ledare att ha insikten att inte klara allt på egen hand. Deras resultat går i enlighets 

med denna studies fynd som visar att en oerhörd positiv ledaregenskap är förmågan att se sina 

kollegors styrkor och att nyttiggöra dessa.  

 

Avslutningsvis framkom det under intervjuerna att debriefing är ett välbehövligt 

tillvägagångsätt att dra lärdom av och att bearbeta de svårhanterbara situationer som 

vårdpersonal utsätts för. Detta är en upptäckt som stöds rikligt i litteraturen (Kessler et al., 

2014; Nadir, 2013; Patterson et al., 2013). Enligt Honkavuo & Lindström (2012) är det en av 

ledningssjuksköterskans primära uppgifter att tillgodose att personalen mår bra och har 

möjlighet till att bearbeta de känslor som kan uppstå svårhanterbara vid situationer. Starka 

förbindelser kan göras med personalens minskade utrymme att få bearbeta svårhanterbara 

situationer och hög arbetsrelaterad stress (Flinkman & Salanterä, 2015). Enligt Rudman, 

Gustavsson och Hultell (2014) gör den knapphändiga hanteringen av personalens upplevda 

känslor att det är en ökad avsikt att lämna vårdyrket hos personal. Av den anledningen är det 

viktigt att fånga upp personalens obehag och därigenom minska den negativa stress som 

vårdpersonalen utsätts för (Rudman et al., 2014). 
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Slutsats 

 

Denna studie visar på att ledningssjuksköterskan har en central roll i hanteringen av svåra 

situationer på en akutmottagning. Uppkomsten av svårhanterbara situationer avslöjade 

deltagarna på intervjuerna skulle minska ifall ledningssjuksköterskan inte vara uppbundna 

med mindre väsentliga arbetsuppgifter. Utöver detta fynd har denna studie visat på att mer 

lättillgängliga och uppdaterade riktlinjer skulle förändra handläggningen av svårhanterbara 

situationer. Slutsatsen av denna studie visar också att på grund av de besparingar som görs 

inom vården leder detta till sämre personalvård och minskat anhörigstöd. Denna studies 

intervjuer visar att det finns möjlighet att minimera svårhanterbara situationer och dessutom 

effektivisera ledningsarbetet.  

 

Fortsatt forskning behövs inom området för att vidare kunna utveckla ledningsarbetet på 

akutmottagningar runt om i Sverige. Det hade varit givande att utföra en interventionsstudie 

där några ledningssjuksköterskor fick utförlig arbetsbeskrivning och utbildning för yrket. 

Detta för att närmare kunna analysera inverkan av en kompetent ledningssjuksköterska och 

effekten på hur svåra situationer kan hanteras och undvikas.  

Klinisk tillämpbarhet  

 

Studien kan bidra med ökad kunskap av ledningssjuksköterskans upplevelser vid 

svårhanterbara situationer. Studiens resultat visar på att det finns förbättringsmöjligheter för 

ledningssjuksköterskans att kunna minska uppkomsten och hanteringen av svårhanterbara 

situationer. Genom att personal på olika akutmottagningar runt om i Sverige tar del av denna 

studies resultat kan det ge en ökad förståelse för ledningssjuksköterskans motgångar. 

Ytterligare en möjlig tillämpning av arbetet är att ha det som grund för att skapa en god 

introduktion och inskolning av ledningssjuksköterskor. Därigenom är det i förhoppning att 

denna studie kan bidra till förändring för ledningsarbetet på akutmottagningar och att det kan 

leda till förbättring i den kliniska verksamheten. 
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INTERVJUGUIDE 

Inleder med att upprepa studiens syfte, bakgrund samt att informanten kan avbryta 

intervjun utan att behöva ange skäl för detta. Informerat samtycke inhämtas till 

intervjun och att ljudupptagare får användas.  

 

Inledning 

Kan du berätta lite om dig själv? 

 

Temafrågor  

Berätta om ditt arbete som ledningssjuksköterska? 

Vad anser du som ledningssjuksköterska att en svårhanterbar situation är på en 

akutmottagning? 

Hur upplever du din funktion som ledningssjuksköterska vid svårhanterbara situationer? 

Vilka arbetsuppgifter upplever du som utmanande i din roll som ledningssjuksköterska? 

Berätta om en svårhanterbar situation som du upplevt utifrån din roll som 

ledningssjuksköterska? 

Hur anser du att en ledningssjuksköterska kan vara behjälplig på bästa sätt vid svårhanterbara 

situationer på en akutmottagning? 

Hur upplever du de förväntningar som ställs på dig som ledningssjuksköterska vid 

svårhanterbara situationer? 

Hur upplever du eventuella hinder kring ditt arbete som ledningssjuksköterska vid 

svårhanterbara situationer? 

Hur upplever du prioriteringar gällande arbetsuppgifter som ledningssjuksköterska vid 

svårhanterbara situationer? 

 

Följdfrågor/ Probes 
Hur kände du då? 

Hur menar du? 

Hur tänkte du då? 

Kan du beskriva närmare? 

Jag skulle vilja att du berättar mer för mig… 

Har jag förstått dig rätt när du säger? 

På vilket sätt? 

Kan du ge ett exempel? 

Hur gör du det? 

Vad gör andra då? 

Hur svarade andra på det? 

Varför är det viktigt för dig? 

Varför kommer du ihåg det (specifikt)? 

Hur känner du för det? 

Har du alltid känt så? 

Hur har din inställning ändrats med tiden? 

Vad har motiverat ändringen? 

Avslutning 

Kort sammanfattning: har jag uppfattat dig rätt? 

Har du något som du vill tillägga eller fråga? 
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Brev till ledningssjuksköterskor 

 

Hej, 

Jag heter Anna Carleborg som går specialistutbildning inom akutsjukvård på Sophiahemmets 

Högskola. Jag ska genomföra ett magisterarbete med syftet är att beskriva 

ledningssjuksköterskans upplevelser av ledningsarbetet vid svårhanterbara situationer på en 

akutmottagning. 

Du tillfrågas i egenskap av att du arbetar som ledningssjuksköterska på en akutmottagning 

och har erfarenheter av ledningsarbetet vid svårhanterbara situationer. För att utforska detta 

syfte vill jag intervjua dig för Dina erfarenheter och tankar för hur du upplever att vara 

ledningssjuksköterska på Din akutmottagning. Intervjuerna sker enskilt och helst i ostörd 

miljö på sjukhuset. Intervjuerna beräknas ta omkring 30 minuter per samtal. För att kunna 

analysera Dina upplevelser kommer intervjuerna att spelas in.  

All datainsamling kommer avidentifieras och bearbetas konfidentiellt. Detta innebär att Dina 

svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 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. Efter avslutad 

dataanalys kommer allt material förstöras och inte användas till något annat ändamål. Du har 

möjlighet att ta del av studiens resultat ifall du är intresserad och kan då få arbetet tillsänt efter 

förfrågan. 

Det är helt frivilligt att delta och du har rätt att avbryta intervjun och medverkan när helst Du 

önskar utan att uppge anledning.  

 

Stockholm 201X-XX-XX 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 
Anna Carleborg (student) 
 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 0707XXXXXX 

e-post: xxx@hotmail.com 

 

____________________________________ 

Taina Sormunen 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 08-4062987 

e-post: taina.sormunen@sophiahemmethogskola.se 

 

____________________________________ 
Taina Sormunen (handledare) 
 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 08-XXX XX XX 

e-post: xxx@sophiahemmethogskola.se 
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Samtyckesformulär ledningssjuksköterskor 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa och samtycker till att delta i studien med syftet är att beskriva ledningssjuksköterskans 

upplevelser av ledningsarbetet vid svårhanterbara situationer på en akutmottagning. Jag 

samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204). 
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