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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En akutmottagning kännetecknas av ett stort patientflöde och 

överbeläggningar är en global realitet. En genomsnittlig väntetid på en 

svensk akutmottagning ligger på 3 timmar och 18 minuter. Triage tillämpas 

vid bedömning av patienten, där de brådskande fallen är de som prioriteras. 

De prioriterade patienterna är de som är mest nöjda med vården. 

Sjuksköterskeprofessionen karakteriseras av ett etiskt och humanistiskt 

förhållningssätt där omvårdnadsarbetet skall främja en god patientrelation. 

Sjuksköterskans arbetsbelastning och felbedömd triagering kan leda till 

ökad mortalitet. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta på en akutmottagning 

för vuxna i Sverige. 

Metod: En litteraturöversikt, i enlighet med Friberg genomfördes. Systematisk 

sökning har utförts i databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Resultatet baseras på 11 originalartiklar. I dessa artiklar har likheter och 

skillnader identifierats och presenterats under tre teman.   

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman; Upplevelser av yrkesrollen, 

Upplevelser av omvårdnadsarbetet samt Upplevelser av organisation och 

arbetsmiljö. 

Diskussion: Omvårdnaden är något som åsidosätts på akutmottagningen. Det fanns en 

splittring i upplevelsen av arbetet gällande den medicinska kompetensen 

kontra omvårdnaden. Litteraturöversiktens resultat har diskuterats i relation 

till Jean Watsons omvårdnadsteori, med fokus på begreppen Vårdande 

ögonblick och Omsorgsfull medvetenhet. 

Nyckelord: Sjuksköterska, Omvårdnad, Patientmötet, Kommunikation och 

information, Arbetskultur, Triage  

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: An emergency department is characterized by a large patient flow and 

overcrowding is a global reality. An average waiting time in a Swedish 

emergency department is 3 hours and 18 minutes. Triage is used in 

decision-making, where urgent cases are prioritized. The prioritized 

patients are those who are most satisfied with the care. The nursing 

profession is characterized by an ethical and humanistic approach in 

which nursing should promote a good patient relationship. The nurse's 

workload and misjudged triage can lead to increased mortality. 

Aim: To illuminate the nurses experience of working in an emergency 

department for adults in Sweden.  

Method: A literature review according to Friberg, was used. A systematic search 

has been conducted using the databases CINAHL Complete and PubMed. 

The results from this review include 11 original articles. In these, 

similarities and differences have been identified and presented in three 

themes. 

Results: Three main themes were identified; Experiences of the professional role, 

Experiences of nursing and The experience of organization and the 

working environment. 

Discussion: Nursing is something that is neglected in the emergency department. 

There was a split in the experience of the work regarding the medical 

competence versus the nursing. The result of the literature review was 

discussed in relation Jean Watson's nursing theory, with focus on the 

concepts of Caring moments and Caring consciousness. 

Keywords: Nurse, Nursing, Patient meeting, Communication and information, Work 

Culture, Triage. 
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Inledning 

Väntetiderna på akutmottagningarna i Sverige fortsätter att öka. Vår uppfattning från media är 

att akutmottagningarna är överbelastade med långa väntetider. I vänkretsen pratar folk om att 

de fått vänta alldeles för länge på hjälp på akuten. Många gånger kanske för att de i första 

hand borde ha vänt sig till annan vårdinstans. Vår egen upplevelse av att besöka 

akutmottagningen som patient eller närstående är att det innebär en lång väntetid, såvida det 

inte har bedömts vara av allvarlig grad. Vi tänker att sjuksköterskans arbete på en 

akutmottagning innebär oförutsägbara arbetsdagar, där du inte vet vilka patienter du kommer 

att möta eller svårighetsgrad av åkommorna. Samtidigt ska en säker vård alltid bedrivas.  

 Under sjuksköterskeutbildningens gång har vi fått kunskap om sjuksköterskans roll, hens 

etiska kompetens och vikten av att se hela människan i dess livssammanhang. Vi är 

intresserade av sjuksköterskans upplevelser av att arbeta utifrån sjuksköterskeprofessionens 

krav på en somatisk akutmottagning för vuxna.  

 

Bakgrund 

Överbelagda akutmottagningar är en global realitet som leder till en minskad vårdkvalitet, 

ökade kostnader samt ökad förekomst av biverkningar och dödlighet (Becker et al., 2015). 

Dessutom kan arbetsbelastningen leda till allvarliga brister i patientsäkerheten visar en studie 

av Aiken et al. (2014), det framkommer att varje extra patient en sjuksköterska ansvarar för så 

ökar dödligheten för patienter med sju procent.  

Världen över söker varje dag akut sjuka och skadade människor vård (www.who.int) 

World Health Organisation arbetar för att alla människor skall ha tillgång till akutvård globalt. 

Akut sjukdom eller skada är plötsligt uppkommen eller har ett snabbt förlopp och kräver 

omedelbar vård (Socialstyrelsen, 2018). Patientens väntetid bör inte vara mer än några timmar 

och inte överskrida ett dygn.  

 

Akutmottagning för vuxna 

Det finns 61 stycken sjukhusbundna somatiska akutmottagningar för vuxna över 18 år i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2018), där undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ 

personal arbetar med att ta hand om en varierad patientgrupp med akuta skador eller sjukdom 

(Wikström, 2018). Akutmottagningen samverkar med det egna sjukhusets avdelningar, andra 

sjukhus, vårdcentraler, röntgen, laboratorium, ambulans och SOS alarm. Verksamheten är 

oftast indelad efter medicin, kirurgi och ortopedi. För vård inom öron-näsa-hals, ögon och 
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gynekologi skickas patienten vidare till specifika akutmottagningarna. Om sjukhusets resurser 

är begränsade skickas svårt skadade patienter vidare till specialistmottagningar på ett region- 

eller universitetssjukhus, till exempel vid svår skall- eller brännskada. Vid akuta psykiatriska 

besvär ska personen söka sig till psykiatriska akutmottagningar (www.1177.se). 

Akutmottagningen har en ojämn arbetsbelastning och patientflödet är stort och möten med 

patienten korta (Wikström, 2018). De flesta patienter som läggs in på sjukhus har kommit via 

akutmottagningen. Nästan två miljoner besök gjordes av personer över 19 år under år 2017, 

jämt fördelat över könen (Socialstyrelsen, 2018). Cirka 18 procent av dessa var 80 år eller 

äldre, i den gruppen utgjordes majoriteten av kvinnor. 

  Enligt Socialstyrelsen (2017) har akutmottagningar i Sverige långa väntetider. Mediantiden 

ligger på 3 timmar och 18 minuter. Var tionde patient får vänta minst 6 timmar och 57 

minuter. De långa väntetiderna på akutmottagning påverkas av fler faktorer och kan förklaras 

bland annat av att sökmönstret är förändrat, vilket innebär att fler söker sig till 

akutmottagningarna. Många patientbesök sker även utan att de fått en hänvisning till 

akutmottagningen. Akutmottagningen påverkas av hur den övriga hälso- och sjukvården 

fungerar (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018). Om primärvården inte är 

tillräckligt utbyggd för att möta upp behovet kommer fler patienter söka vård via 

akutmottagningen som annars skulle vänt sig till primärvården.  

 

Triage 

 Då en patient söker sig till en akutmottagning träffar patienten först en sjuksköterska som 

arbetar med triage (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Triage är ett begrepp inom 

sjukvården som kommer från franska ordet trier och betyder sortera. Begreppet härstammar 

från den franska revolutionen, då syftet var att bedöma vem av de skadade soldaterna på 

slagfälten som var i störst behov av vård (Iserson & Miskop, 2007).  

Idag arbetar man med triage på akutmottagningen för att prioritera så att de fall som är 

särskilt brådskande skall få vård omedelbart, som till exempel stroke, hjärtinfarkt eller sepsis 

(Wikström, 2018). Patienter med hög medicinsk angelägenhetsgrad separeras från de patienter 

som kan vänta (Socialstyrelsen, 2017). Patientens vitalparametrar utgör grunden för 

prioritering. Dock kan vitalparametrarna vara normala trots ett livshotande tillstånd, vilket gör 

att det är av vikt att se till patientens sökorsak samt hälsohistoria. Prioriteringen sker efter 

olika bedömningsskalor beroende på vilket triagesystem som tillämpas. I Sverige är de tre 
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vanligaste triagesystemen Medical Emergency Triage and Treatment, Adaptiv Processtriage 

och Manchester Triage Scale (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

Att arbeta med triage kräver lång erfarenhet (Wikström, 2018). Triagesjuksköterskan kan 

få delegering på att ordinera undersökningar och provtagningar, som tillexempel blodprov, 

samt skriva röntgenremisser. Bedömningen för prioritering kan vara allt mellan att känna igen 

allvarliga sjukdomstillstånd, där snabb behandling krävs, till att skicka hem patienter och 

rekommendera egenvård eller kontakt med vårdcentral då inte ett akut behov föreligger. 

Akutavdelningens arbete präglas av snabb effektiv vård för att rädda liv, men patienter kan 

behöva vänta länge om deras behov av omvårdnad har en lägre prioritet (Dahlen et al., 2012). 

Alla patienter har rätt att förvänta sig god omvårdnad medan de väntar oavsett 

prioriteringsordning. Triagering tillämpas globalt och en felbedömd sådan kan innebära ett 

vårdlidande och ökade risker för sjuklighet och dödlighet (Broskinski, Ridell & Valdez, 

2017).  

 

Besökares upplevelse av akutmottagningen 

De individer som söker sig till en akutmottagning upplever oro över sin hälsa och önskar en 

bedömning omgående (SBU, 2010). Vissa av dem är akutsjuka och andra har inte samma 

behov av ett akutomhändertagande. Det fanns en förståelse för ett prioriteringssystem där de 

akuta patienterna fick företräde, men även de som tyckte att systemet var orättvist och 

önskade ett bättre system (Möller, Fridlund & Göransson, 2010).  

  Vid ankomst till akutmottagningen upplever patienter sig vara beroende av sjuksköterskans 

förmåga att bedöma deras tillstånd, som bygger på patientens förmåga att kunna förmedla 

problemet (Dahlen et al., 2012). Det beroende som patienten upplever kan ge en öppning till 

vårdande relationer, om sjuksköterskan upplevs som omsorgsfull genom att vara tillgänglig, 

uppmärksam och ser patientens behov. En del patienter önskade att sjuksköterskan såg deras 

oro och rädsla utan att de behövde uttrycka det själva (Möller, Fridlund & Göransson, 2010). 

Vårdpersonalens kompetens förmedlade en trygghetskänsla och lugn menade patienterna. 

Patienterna beskrev egenskaperna omsorgsfull, omtänksam och förmågan att skapa trygghet 

som ovärderliga vid mötet med sjuksköterskan. 

Lågprioriterade patienter beskrev att de inte fick den vård som de hade rätt på 

akutmottagningen till vilket gjorde att de upplevde sig kränkta (Dahlen et al., 2012). De 

mindre akuta patienterna fick inte lika mycket uppmärksamhet av vårdpersonalen eftersom de 

mer brådskande fallen prioritera. Patienternas upplevelse av väntetiden på akutmottagning 

bestod av en känsla av maktlöshet. De kände sig förolämpade och förödmjukade när vården 
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dröjde och de inte förstod varför på grund av brist på information. I en studie av Pines et al. 

(2008) undersöktes sambandet mellan patientbeläggning och patienternas tillfredsställelse. 

Det framkom att det fanns ett samband inte bara för upplevelsen av själva besöket på 

akutmottagningen utan det påverkade även känslan av tillfredsställelse för hela 

sjukhusvistelsen. Patientens tillfredställelse grundar sig på den förväntade väntetiden än den 

faktiska tiden i väntrummet (Ekwall, 2008). De patienter som förväntar sig ett snabbt besök 

för att de anser att det är så det skall vara, men inte får det, kommer att uppleva väntetiden 

som oacceptabel. En lång väntetid ökar patientens oro för att deras tillstånd skall försämras 

(Burström, Starrin, Engström & Thulesius, 2013). Akut sjuka patienter är mer nöjda med 

omvårdnaden än de som får vänta (Dahlen et al., 2012). Även sällskap till högprioriterade 

patienter var betydligt mer nöjda än de som var sällskap till de med lägre prioritet (Ekwall, 

2007). Både patienter och anhöriga på akutmottagningen upplever brist på stöd och 

information samt en känsla av maktlöshet (Forsgärde, Attebring & Elmquist, 2015). Patienters 

tillfredsställelse är kopplat till hur väl informerade de är, den tiden de får vänta samt till 

relationen med sjuksköterskan (Ekwall, 2008). Nöjda patienter är mer följsamma i 

behandlingen samt mindre benägna att söka en andra åsikt, vilket innebär mindre belastning 

samt kostnader för hälso- och sjukvården.  

 

Sjuksköterskans roll  

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården ges till befolkningen på lika 

villkor utifrån allas lika värde men också utifrån att patienten med störst vårdbehov skall ges 

företräde till vård. Patientens autonomi och integritet skall respekteras och hens behov av 

säkerhet, trygghet och kontinuitet skall tillgodoses. Vården skall även främja en god kontakt 

mellan vårdpersonal och patient. 

 Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika ansvar- och kunskapsområde 

som vilar på vetenskap och en humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening 

[SFS], 2017). Omvårdnadsarbetet ska ta hänsyn till patientens fysiska, psykiska, kulturella 

samt andliga dimensioner och skall ske utifrån gällande lagar och styrdokument för hälso- och 

sjukvården. Omvårdnadsarbetet ska även utgå från ett etiskt handlande med respekt för 

patientens värdighet, integritet, autonomi och mänskliga rättigheter. Alla patienter har rätt till 

vård utan åtskillnad. Sjuksköterskan ska besitta kunskap om de faktorer i människans liv och 

miljö som kan påverka hälsan, så som möjligheten till en jämlik vård, kön, socioekonomi, 

ålder och kulturell tillhörighet. Arbetet syftar till att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra 
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lidande samt uppnå välbefinnande utifrån patientens förutsättning. Sjuksköterskan skall 

bedriva en personcentrerad vård vilket innebär att utgå ifrån att alla patienter är unika med 

egna behov och uppfattningar kring hur deras sjukdom påverkar deras hälsa. Ekman et al. 

(2011) beskriver att den personcentrerade vården handlar om att se personen bakom patienten 

och att lyssna till patientens egen syn på sin hälsa. Patienter är personer och skall inte 

reduceras till endast en sjukdom, utan det handlar om att göra patienten delaktig i vården med 

hänsyn till deras framtidsplaner, rättigheter och styrkor. 

 

Problemformulering 

En akutmottagning kännetecknas av ett stort patientflöde och långa väntetider samtidigt som 

patientens förväntningar skall tillgodoses. Sjuksköterskan arbetar med triagering, där de akut 

sjuka och skadade patienter prioriteras. Det är också dessa patienter som visat sig vara mest 

nöjd med vården. Överbeläggningar och sjuksköterskans arbetsbelastning påverkar 

patientsäkerheten vilket kan leda till ökad mortalitet. Sjuksköterskeprofessionen 

karaktäriseras av ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt. Omvårdnadsarbetet skall luta sig 

mot lagar och styrdokument för hälso- och sjukvården, som bland annat specificerar att 

vården skall främja en god kontakt mellan vårdpersonal och patient. Att beskriva 

sjuksköterskans arbete på en somatisk akutmottagning är av värde både för vårdpersonal och 

allmänheten med syftet att belysa sjuksköterskans egna upplevelser av att utöva 

sjuksköterskeprofessionen under de specifika arbetsförhållanden som råder på en 

akutmottagning. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta på en akutmottagning för vuxna i 

Sverige. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

För få ytterligare en dimension av förståelse för sjuksköterskans upplevelser av att arbeta på 

en akutmottagning har litteraturöversiktens resultat diskuterats utifrån Jean Watsons 

omvårdnadsteori (Watson, 1993). Teorin handlar om att främja hälsa genom omsorg och 

medmänsklighet, där omsorg beskrivs som omvårdnadens hjärta. All vård av patienten ska 

bedrivas utifrån en humanistisk helhetssyn. Människan består av en kropp, ett medvetande 
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och en andlig dimension. Dessa utgör en egen individ men är också sammankopplad med 

andra och universum. 

Watson (2012) menar att omvårdnadsyrken är viktiga för att bevara mänsklighet i ett 

teknologiskt samhälle fyllt av ensamhet, stress och ständig förändring. Watson (1993) 

beskriver omvårdnaden handlar om att visa omsorg och värna om människan. Omsorgen 

vägleder sjuksköterskans omvårdnadsarbete och handlar om moraliska och etiska ideal. Det 

förutsätter en moralisk förpliktelse hos sjuksköterskan att bevara och främja patientens 

värdighet samt bevara det mänskliga hos individen. Vidare ska sjuksköterskan besitta förmåga 

att uppfatta inre tillstånd och känslor hos patienten genom kroppsspråk och handlingar. 

Genom ett samspel i omvårdnadsprocessen kan lidande lindras och hälsa främjas.  

Två centrala begrepp som författarna lägger tyngd vid i Watsons teori är vårdande 

ögonblick och omsorgsfull medvetenhet (Watson, 2008). Dessa begrepp inspirerade 

författarna att använda teorin för reflektion och diskussion av resultatet eftersom 

akutmottagningen karakteriseras av korta möten. Författarna har även använt caritasprocess 

nummer fyra; utveckla och upprätthålla hjälpande tillitsfulla vårdande relationer. 

Watson (2008) beskriver tio caritasprocesser som handlar om vad sjuksköterskan gör för 

att åstadkomma vårdande. Caritasprocessen; utveckla och upprätthålla hjälpande-tillitsfulla 

vårdande relationer uppnås genom en autentiskt vårdande relation. Det handlar om en 

förståelse av mänskligheten, medkänsla, medvetenhet samt en öppenhet för våra egna och 

andra människors problem. Vidare beskrivs betydelsen av att lyssna, vara uppmärksam samt 

närvarande för den andra personen. Att kunna skapa kontakt med en annan person på det 

sättet skapar tillit och trygghet. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) förklarar den autentiskt 

vårdande omsorgsrelationen utifrån Watsons teori som att vara medveten om att människor är 

ömsesidigt relaterade till varandra och att mötas som människor och inte bara som relation 

sjuksköterska - patient. Möten där människor möter och berör varandra kallas för vårdande 

ögonblick (Watson, 2008). Det vårdande ögonblicket är ett möte där personerna möts ansikte 

mot ansikte och ställs inför varandras personlighet och sårbarhet. Omvårdnad är något som 

sker i en relation mellan patient och sjuksköterska där båda berörs på ett djupare plan. Mötet 

kommer att påverka de båda så att ögonblicket lever kvar i deras liv. Wiklund Gustin och 

Lindwall (2012) menar att det vårdande ögonblicket är ett möte som sker här och nu men det 

kommer att följa med personerna in i personens framtid där mötet vävt samman deras 

livsberättelse även om de aldrig ses igen. Genom det sätt sjuksköterskan möter andra och 

handlar kommer inte bara påverka individen i sig utan fortplanta sig till hela universum likt 

ringar på vattnet. 
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Omsorgsfull medvetenhet innebär att vara medveten, närvarande och uppmärksam i 

stunden (Watson, 2008). Sjuksköterskan skall ha en kärleksfull, vänlig och genuin omtanke 

för patienten och vara öppen samt mottaglig för hens känslor. Sjuksköterskan skall helhjärtat 

rikta sin fokus på patienten och lyssna för att omvårdnaden skall utgå från patientens behov. 

Detta beskriver en omsorgsfull sjuksköterska. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver 

att sjuksköterskans arbete utifrån en omsorgsfull medvetenhet innebär att varje patient skall 

ses som unik. Vården ska inte ske utifrån sjuksköterskans egna referensramar och hen ska inte 

heller utföra handlingar på ren rutin. Medicinska interventioner ska alltid samtidigt utföras 

med ett autentiskt vårdande. Genom meditation kan sjuksköterskan öva upp en medveten 

närvaro. Det är också av vikt att sjuksköterskan tar hand om sig själv på ett värdigt och 

respektfullt sätt för att ha förmågan att ta hand om andra.   

 

Metod 

Metoden som har använts för att beskriva sjuksköterskans upplevelse av akutmottagningen 

som arbetsplats är en litteraturöversikt. Det innebär enligt Segesten (2017) att kartlägga den 

befintliga kunskap som finns av tidigare forskning inom ett specifikt område. I databaserna 

har författarna sökt efter forskning som presenterats både i kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.  

 

Datainsamling 

De databaser som har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar är CINAHL Complete 

och PubMed på grund av att de innehåller vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskapen samt 

inom ämnesområdet (Östlundh, 2017). Författarna hade ett möte med en bibliotekarie för att 

bli säkrare på att söka i databaserna. Struktur skapades genom att spara söksträngar och skapa 

mappar för de artiklar som var relevanta. Författarna sökte till en början tillsammans, men för 

att effektivisera tiden sökte de enskilt vidare i respektive databas. Svensk Mesh är ett verktyg 

som har använts för att få förslag på engelska ämnessökord som underlättar matchningen med 

artiklarnas nyckelord (Östlundh, 2017). De sökord som identifierats relevanta för syftet var; 

emergency department, emergency service, swedish, Sweden, nurse´s role, nurs och caring. 

Vidare har experience, perception, attitude och view användes för att få träffar som beskriver 

sjuksköterskans upplevelse. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få relevanta träffar. 

Författarna använde sig av trunkering på vissa av orden, vilket innebär att man enbart skriver 

in ordstammen och lägger till en trunkering, som exempelvis nurs*. Genom att använda 
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trunkeringen får man alla böjningsformer av ordet. För att optimera sökningen har författarna 

använt boolesk operator, vilket innebär att ord kan kombineras på olika sätt genom att 

använda operatorerna OR, AND för att antingen bredda eller exkludera. Enligt Friberg (2017) 

är det av betydelse att läsaren ska förstå hur urvalet av artiklar genomförts, därav har bilagor i 

form av en sökmatris (se bilaga 1) och en översikt av den analyserade litteraturen (se bilaga 2) 

skapats.  

 

Urval 

Sökresultatet har begränsats genom att enbart inkludera artiklar utfärdade på somatiska 

akutmottagningar i Sverige utifrån sjuksköterskans egna upplevelser. Endast artiklar 

publicerade mellan åren 2002–2019 samt skrivna på engelska har granskats. Begränsningen 

Peer Review, som enligt Östlundh (2017) är ett sätt för att säkerställa att artiklarna är 

vetenskapligt granskade användes i sökningen. Begränsningen fulltext användes inte eftersom 

författarna ville ha åtkomst till all forskning inom området. Till en början lästes artiklarnas 

titlar. Abstrakt granskades i de fall där författarna fann att titlarna var av relevans för 

problemområdet. De artiklar där innehållet i abstraktet kunde ge svar på syftet lästes i sin 

helhet. En kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes enligt Friberg (2017), genom att bedöma 

hur artiklarna fått fram sitt resultat, hur deras urval gått till och vilka som deltagit i studien 

samt hur de analyserat sin data.  

 De artiklar där sjuksköterskans upplevelse inte gick att särskilja från övrig personal samt 

de artiklar som enbart var en observationsstudie valdes bort. I artiklar som innehöll både 

observationer och intervjuer har författarna endast inkluderat resultat från intervjuerna. De 

artiklar som bäst kunde svara på syftet visade sig vara kvalitativ design. Urvalet resulterade i 

elva artiklar som stod till grund för resultatdelen (se bilaga 2). Åtta stycken av dessa var 

betalartiklar och hämtades via Karolinska Institutets bibliotek.  

 

Dataanalys 

För att analysera och sammanställa resultatet av artiklarna utgick författarna från Fribergs 

(2017) metod för att göra en litteraturöversikt. Artiklarna lästes, i enlighet med metoden, med 

en öppenhet flera gånger för att förstå helheten. Författarna har gått igenom artiklarna var för 

sig och därefter tillsammans diskuterat förståelsen av textens innebörd. Detta för att inte 

påverka varandra och att säkerställa att de inte missuppfattat innehållet. Författarna 

sammanfattade resultatdelarna i artiklarna och skapade en matris för att underlätta och skapa 

struktur i analysarbetet (se bilaga 2). Likheter och skillnader identifierades gällande 
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artiklarnas syfte samt metodologiska tillvägagångssätt. Därefter granskades även likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat som kunde svara på syftet för litteraturöversikten. Till sin hjälp 

använde författarna markeringspennor för att markera det mest relevanta. Korta 

sammanfattningar skrevs på post-it lappar och fästes på artikeln för att ge författarna en 

överblick av resultatet. Materialet i artiklarnas resultat som berörde samma område sorterades 

in under teman som resulterade i en ny helhet. Inom varje tema skapades underteman för att 

göra texten överskådlig för läsaren.  

 Båda författarna har bidragit i arbetet samt tagit ansvar för att driva projektet framåt. De 

har skrivit och redigerat i ett delat dokument, både gemensamt och var för sig. Texten har 

alltid granskats tillsammans för att det vetenskapliga språket skall vara korrekt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns för att se till att alla livsformers och människors grundläggande värde 

och rättigheter skyddas (Kjellström, 2017). Människor får inte användas som medel för att nå 

kunskap. Forskning som inkluderar människor skall ske utifrån ett informationskrav, 

självbestämmande, samtycke och konfidentialitet. Publicerade artiklar är redan etiskt 

granskade och godkända av en kommitté eller grupp inom ämnesområdet (Ejlertsson, 2012), 

vilket författarna har säkerställt. Trots att artiklarna är etiskt granskade har författarna varit 

uppmärksamma på hur datainsamlingen gått tillväga så att ingen deltagare i studien utsatts för 

risker (Kjellström, 2017). De har genomgående haft ett kritiskt förhållningssätt då de granskat 

artiklarna. 

Priebe och Landström (2017) menar att en förförståelse av ett ämne kan påverka resultatet 

av forskningen. Författarnas förförståelse av att arbeta på en akutmottagning kommer ifrån 

media samt utifrån patientperspektivet. De har uppfattningen om att en akutmottagning kräver 

handlingskraftiga sjuksköterskor där målet är att rädda liv. Författarnas ambition har varit att 

förhålla sig objektiva genom att exkludera artiklar där syftet varit vinklat, exempelvis studier 

där stress kopplat till arbetet undersökt. De har varit medvetna om att deras förförståelse kan 

påverka såväl val av syfte som val av artiklar, vilket har diskuterats under arbetets gång. 

Eftersom artiklarna är skrivna på engelska har lexikon använts för att undvika feltolkningar.  
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Resultat 

Tre huvudteman med tre tillhörande underteman identifierades. Dessa presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Teman för resultatet. 

Huvudtema Underteman 

Upplevelser av yrkesrollen  Effektivitet och att ständigt vara beredd  

Egenskaper av betydelse i arbetet med triagering 

Arbetskollegors inverkan på sjuksköterskans arbete 

Upplevelser av 

omvårdnadsarbetet  

Ge vård och svara an på patientens omvårdnadsbehov 

Att skapa en tillitsfull relation i patientmötet 

Vikten av kommunikation och informationens betydelse 

Upplevelsen av organisation och 

arbetsmiljön 

En arbetskultur med krav på en effektiv sjuksköterska 

Arbetsbelastning och väntetidens påverkan  

Stress som både en positiv och negativ upplevelse 

 

Upplevelser av yrkesrollen 

Effektivitet och att ständigt vara beredd 

Sjuksköterskan anser att veta hur hen skall agera i en akut situation ingår i sitt yrkesutövande 

på akutmottagningen (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012; Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2012a; Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2004; Nyström, 2002; Nyström, Dahlberg & 

Carlsson, 2003). Många av sjuksköterskorna ansåg att deras arbete på  

akutmottagningen handlade om att veta hur man handlar i akuta lägen och att de gör det bra 

men var sämre på att ge omvårdnad (Kihlgren et al., 2004; Nyström, 2002). De beskrev sig 

som tekniskt intresserade och att de fick bekräftelse på att de gjort ett väl utfört arbete genom 

att veta exakt hur de skall agera kliniskt i ett akutläge (Kihlgren et al., 2004). Sjuksköterskans 

praktiska färdigheter värdesattes högt kontra den omvårdnadsmässiga kompetensen (Nyström 

et al., 2003).  

Sjuksköterskan anser att vara den första som möter patienten på akutmottagningen handlar 

om att vara redo för att rädda liv och prioritera efter den kliniska bedömningen av patienten 

(Elmqvist et al.,2012a; Nyström, 2002; Andersson et al., 2012). Arbetet på akutmottagningen 

liknades vid intervallträning; hundra procents fokus en stund, följt av en kort stunds paus för 

att därefter ge maximal prestation igen (Elmqvist et al., 2012a). Sjuksköterskan förbereder, så 

snabbt som möjligt, patienten på att få träffa en läkare för att sedan ta hand om nästa. Ett 
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ständigt flöde av inkommande patienter gör att sjuksköterskan ständigt måste vara redo. Att 

arbeta på löpande band är en annan liknelse av arbetet på akutmottagningen där 

sjuksköterskans ansvar var uppdelat efter olika uppgifter (Nyström, 2002), vilket också nämns 

i Elmqvist et al. (2012a) där man menar att ansvaret förflyttas när sjuksköterskan är klar med 

sin bedömning.  

Flera av artiklarna beskriver hur strävan efter effektivitet påverkar sjuksköterskans arbete 

(Andersson et al., 2012; Nyström, 2002; Nyström et al., 2003). Att arbeta snabbt och effektivt 

var något sjuksköterskan upplevde förväntades i arbetet (Nyström et al., 2003). Höga krav på 

effektivitet ledde till att sjuksköterskans omvårdnadsarbete åsidosattes medan den medicinska 

kompetensen fick företräde (Nyström, 2002), vilket var särskilt tydligt vid överbeläggning 

(Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Craftman, 2017).  För att skapa ett effektivt arbetsflöde 

strävade sjuksköterskan efter att vara anpassningsbar till förändringar i arbetsförhållandena 

(Andersson et al., 2012). Oförutsägbarheten och variationen i arbetsflödet påverkade känslan 

över akutmottagningen som arbetsplats. Sjuksköterskan menade att det är ett hårt arbete med 

många patienter och mycket som pågår samtidigt. Att kunna vara anpassningsbar till arbetets 

skiftande intensitet är av vikt för att kunna tillfredsställa patienternas behov av vård. En 

känsla av missnöje i sin yrkesroll uppstod när adekvat omvårdnad inte kunde ges (Eriksson et 

al., 2017). 

 

Egenskaper av betydelse i arbetet med triagering 

I flertalet artiklar beskriver sjuksköterskorna viktiga egenskaper vid triagering på 

akutmottagningen (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; Elmqvist et al., 2012a; Forsman, 

Forsgren & Carlström, 2012; Kihlgren et al., 2004). Kunskap är ett viktigt verktyg i mötet 

med patienten för att ta rätt beslut om prioriteringsgrad (Andersson et al., 2006; Kihlgren et 

al., 2004). Att ha en mindre kunskap inom ett område kunde leda till osäkerhet vilket gjorde 

att patienten prioriterades högre (Andersson et al., 2006; Elmqvist et al.,2012a). Att arbeta 

med triagering innebär oftast att kunna göra en korrekt klinisk prioritering inom en begränsad 

tid, vilket kräver goda färdigheter såsom att kunna lita på sin egna kapacitet och kunna stå upp 

för sitt beslut (Andersson et al., 2006). Ett annat karaktärsdrag som är av betydelse vid 

prioritering är mod. Det krävs mod för att kunna vara säker angående sina beslut om 

prioriteringsgrad samt för att våga ifrågasätta en kollegas beslut.  

Ibland prioriterade sjuksköterskan efter sin intuition trots att kliniska undersökningar efter 

triageringsmanualen inte visade på något alarmerande (Andersson et al., 2006; Elmqvist et al., 

2012a; Forsman et al., 2012). Vissa sjuksköterskor ansåg att arbeta med Manchester Triage 
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Scale (MTS) som beslutsstöd i prioriteringarbetet hjälpte dem att tidigt upptäcka livshotande 

tillstånd (Forsman et al., 2012). De menade att där det till synes inte verkade vara så allvarligt 

men där MTS gav patienten en hög prioriteringsgrad visade det sig att manualen varit korrekt. 

Andra sjuksköterskor ansåg att MTS istället utgjorde en risk för patientsäkerheten då 

modellen var tvetydig. Sjuksköterskorna kunde uppleva det svårt om deras erfarenhet talade 

för en högre prioritering än MTS-manualens indikation. Det gjorde att sjuksköterskan ibland 

agerade utifrån sin intuition istället och menade att ingen manual kan ge den trygghet en lång 

erfarenhet ger.  

 

Arbetskollegors inverkan på sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskan förespråkade samarbete och hjälpsamhet professionerna emellan samt att ge 

varandra återkoppling (Andersson et al., 2012). Sjuksköterskorna var beroende av varandra 

för att kunna utföra sina uppgifter effektivt (Nyström et al., 2003). Ofta vände sig oerfarna 

sjuksköterskor till de mer erfarna för råd och stöd. Sjuksköterskor med lång erfarenhet av 

triagering skapade en känsla av säkerhet i teamet (Andersson et al., 2006). Att ha förtroende 

för sina kollegors beslut ansåg sjuksköterskorna var viktigt. Uppdelningen i team på 

akutmottagningen ansåg sjuksköterskan påverkade sin yrkesroll (Nyström et al., 2003). Olika 

team hade sina egna arbetssätt för hur omvårdnaden skulle bedrivas, vilket kunde skapa en 

osäkerhet i sjuksköterskans yrkesroll om hen bytte arbetsgrupp.  

Två artiklar belyser upplevelsen av svårigheten med att skapa en teamkänsla på 

akutmottagningen då sjuksköterskor och läkare ofta hade olika anställningsformer (Muntlin, 

Carlsson & Gunningberg, 2010; Andersson et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde ett 

problem med att läkarna inte var uppdaterade kring arbetsrutiner på akutmottagningen, då de 

ofta var tillfälligt anställda (Muntlin et al., 2010). De var också rädda för kritik från läkarna, 

gällande icke akuta fall på mottagningen (Elmqvist et al., 2012a; Nyström et al., 2003), 

samtidigt som rädslan för att prioritera patienterna fel fanns (Elmqvist et al., 2012a).  

 

Upplevelser av omvårdnadsarbetet  

Ge vård och svara an på patientens omvårdnadsbehov 

Upplevelsen av omvårdnadsarbetet är något som lyfts i flera studier (Elmqvist et al., 2012a; 

Eriksson et al., 2017; Kihlgren et al., 2004; Nyström, 2002; Nyström et al., 2003). 

Sjuksköterskan anser att de administrativa uppgifterna tog av tiden de istället kunde ha lagt på 

omvårdnadsarbetet (Kihlgren et al., 2004; Nyström, 2002). Sjuksköterskan upplevde sig 

splittrad mellan att ge vård och svara an mot patientens omvårdnadsbehov (Elmqvist et al, 
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2012a). Sjuksköterskorna försökte bibehålla ett omvårdnadsperspektiv i arbetet på 

akutmottagningen då det ansågs vara en viktig del i sjuksköterskans yrke (Eriksson et al., 

2017). En del uttryckte en känsla av skuld och skam gentemot patienter och anhöriga när de 

inte kunde ge adekvat omvårdnad. Vissa andra sjuksköterskor objektifierade patienten då de 

pratade om dem (Muntlin et al., 2010). Sjuksköterskorna beskrev att omvårdnadsarbetet 

kunde påverkas av jobbiga händelser som gjorde att sjuksköterskans arbete fortgick mekaniskt 

utan känslor (Kihlgren et al., 2004).  

 De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utförde beskrevs som standardiserade utefter 

en tydlig mall, vilken är utformad efter att bedöma symtom (Andersson et al., 2012). När 

sjuksköterskan givit patienten en prioritering så släpper hen patienten något med vetskapen 

om att patienten har undersökts. Det kan göra arbetet något oflexibelt inför förändring i 

patientens behov (Elmqvist et al., 2012a). I studien av Nyström et al. (2003) belystes det att 

principer och medicinsk vård har en större betydelse för sjuksköterskan än att se till patientens 

omvårdnadsbehov. Omvårdnadsmål förekom mycket mer sällan än medicinska mål. Endast 

en liten del av uppmärksamheten tillägnades patientens psykosociala behov. Det styrks även i 

studien av Kihlgren et al. (2004) där sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden inte prioriteras 

och att det sällan fanns någon tid för något annat än medicinsk vård. God vård beskrevs både i 

Muntlin et al. (2010) samt i Kihlgren et al. (2004) Respekt och medlidande för patienten är 

två faktorer som de ansåg troligen bidrar till en god vård samt till ökad tillfredsställelse hos 

patienten. Många sjuksköterskor ansåg att ge god vård hindrades av att det fanns för lite tid. 

De ansåg också att ”det lilla extra” är det som gör skillnad, att bara vara närvarande och 

behandla de närstående väl (Kihlgren et al., 2004). 

 

Att skapa en tillitsfull relation i patientmötet 

Sjuksköterskans möte med patienten på akutmottagningen karaktäriserades av korta snabba 

standardiserade möten som snabbt gick över i omvårdnadsaktiviteter (Andersson et al., 2012, 

Nyström et al 2003; Elmqvist, 2012a). Sjuksköterskan försöker kompensera de korta mötena 

genom att ge patienten ett personligt bemötande (Elmqvist et al., 2012a). Trots de korta 

mötena etableras en kontakt med patienten och dess närstående, där de kunde vara med och 

påverka sin vård (Andersson et al., 2012).  

I Andersson et al. (2012) och Kihlgren et al. (2004) beskrivs sjuksköterskans tankar om 

relationsskapande möten. I Andersson et al. (2012) beskrev sjuksköterskan att genom 

relationen till patienten samt deras anhöriga skapades grunden för tillit. De upplevde en 

utmaning i att etablera individanpassade och tillitsbyggande möten under tidsbegränsning. 
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Relationen och förtroendet mellan parterna gjorde att de lättare kunde upptäcka förändringar i 

patientens tillstånd. I Kihlgren et al. (2004) ansåg vissa av sjuksköterskorna att det handlar 

mycket om en attityd och personlighet om det blir ett relationsbyggande möte eller inte. De 

menade att det är lätt att gömma sig bakom att göra praktiska moment. För att någon relation 

skall uppstå mellan patient och sjuksköterska måste det ske riktiga möten mellan patient och 

sjuksköterska.  

Om sjuksköterskan hade för många patienter samt för många krav från läkaren kunde det 

innebära att sjuksköterskan inte uppmärksammade patienternas klagomål (Nyström et al., 

2003). I Elmqvist et al. (2012a) och Kihlgren et al. (2004) lyfter sjuksköterskorna vikten av 

att lyssna till patienten. Det handlar om den egna attityden till att lyssna (Elmqvist et al., 

2012a). Om sjuksköterskan väljer att lyssna till patientens berättelse är hen så mycket mer 

närvarande i mötet med patienten. Om sjuksköterskan upplevde sig ha tid att lyssna användes 

öppna frågor och annars hölls samtalet kort. Sättet att prata med patienten användes för att 

balansera stressen och tidspressen, vilket innebar att det ibland gick ut över den vårdande 

relationen. Det är viktigt att möta patienterna och lyssna samt att förstå deras behov (Kihlgren 

et al., 2004). Sjuksköterskorna försöker hålla en viss distans till den förväntade 

tillgängligheten för att kunna upprätthålla kontroll över arbetsflödet samt att skapa ett andrum 

mellan patienterna, då arbetet innebär en ständig beredskap (Elmqvist et al., 2012a). På grund 

av denna ständiga beredskap menade de att det inte fanns utrymme för att skapa kontakt med 

patienterna. De ansåg att patienterna kunde ta kontakt med dem om något skulle hända då de 

visat att de är där. 

 

Vikten av information och kommunikationens betydelse 

Flera av studierna belyser informationens betydelse i kommunikation med patienten 

(Andersson et al. 2012; Elmqvist et al., 2012a; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012b; 

Forsman et al., 2012; Muntlin et al., 2010; Nyström et al., 2003). Kommunikation var viktig 

då sjuksköterskans beslut för prioritering vilar på observation av patientens medicinska status 

(Andersson et al., 2006; Andersson et al., 2012; Elmqvist et al., 2012a; Elmqvist et al., 

2012b). Sättet att kommunicera påverkar hur mycket patienten öppnar sig. Tiden avgör om 

sjuksköterskan använde sig av öppna eller stängda frågor (Elmqvist et al., 2012a). Då det inte 

fanns tid för frågor som gav beskrivande svar ställde sjuksköterskan raka frågor och 

förväntade sig raka svar (Elmqvist et al., 2012b). 

Frågor till patienten och dess anhöriga om de upplevda symtomen och patientens behov är 

viktiga för att bedöma de medicinska behoven samt beslut angående en rimlig väntetid 
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(Andersson et al., 2012). Genom dialog skapades ett förtroende mellan sjuksköterskan och 

patienten vilket underlättade för sjuksköterskan att samla information och att upprätthålla en 

säker vård (Forsman et al., 2012). Information ansågs vara en av de viktigaste faktorerna för 

omvårdnadskvaliteten på akutmottagningen (Muntlin et al., 2010). Sjuksköterskorna uppgav 

att en personcentrerad vård och begriplig relevant information skulle förbättra mötet med 

patienten. Information hjälpte patienter och anhöriga att känna en viss trygghet i patientens 

situation (Andersson et al. 2012). När relevant information inte kunde ges framkom det att 

sjuksköterskan upplevde en negativ känsla av stress (Elmqvist et al., 2012a).  

Att kunna ge information till patienterna och dess anhöriga kring dåliga nyheter utan att 

skylla på läkarna eller organisationen handlar om att ta ansvar (Kihlgren et al., 2004). 

Sjuksköterskorna ansåg att ge information angående vad patienterna kan förvänta sig gällande 

väntetiden kan verka positivt för patientens upplevelse av akutmottagningen (Andersson et al., 

2012). Information kring väntetiden minskade patienternas frustration men att det var svårt att 

kunna ge en adekvat sådan. Att ägna en liten stund med att hålla patientens hand, fråga hur de 

mår och förklara varför de väntar kunde underlätta situationen som annars kan upplevas 

uttröttande, särskilt, för de äldre patienterna (Kihlgren et al., 2004).  

Icke verbal kommunikation användes under tidsbrist för att bygga ett förtroende, 

exempelvis genom beröring eller genom att sätta sig bredvid patienten (Anderson et al., 

2012). Genom ögonkontakt eller ett leende av förbipasserande sjuksköterska kunde patienten 

få bekräftelse på att hen inte var bortglömd (Kihlgren et al., 2004). Ytterligare en studie 

beskrev betydelsen av att skapa kontakt genom kroppsspråk (Elmqvist et al., 2012b). 

Sjuksköterskan var noggrann med att försöka ge patienten ett ansikte att minnas trots att det 

första mötet handlade om att ge prioriteringsgrad. 

 

Upplevelse av organisation och arbetsmiljö  

En arbetskultur med krav på en effektiv sjuksköterska 

Arbetskulturen på akutmottagningen kännetecknas, enligt sjuksköterskan, av en klinisk 

atmosfär med fokus på patientens fysiska tillstånd vilket ställer krav på kompetens och 

effektivitet (Nyström, 2002). Sjuksköterskans arbete på en högt belastad akutmottagning 

innebär att arbeta under stressiga arbetsförhållanden (Nyström et al., 2003). Både läkare och 

patienter behöver sjuksköterskornas assistans. Att ha mycket att göra med flera parallella 

uppgifter var en naturlig del av arbetet vilket ansågs som roligt och tillfredsställande 

(Forsberg et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de utförde arbetsuppgifter bättre och 

mer effektivt med många patienter utan att det äventyrade patientsäkerheten. Vissa 
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sjuksköterskor kunde ge uttryck för att känna sig lat och omotiverad när det var lite att göra. 

En arbetskultur där en medvetenhet om vikten av att göra en sak i taget fanns inte. 

Akutmottagningen som arbetsplats attraherar de personer som klarar av och uppskattar att 

jobba med flera uppgifter samtidigt. Har man inte den förmågan har man inget på 

akutmottagningen att göra ansåg sjuksköterskorna.  

 

Arbetsbelastning och väntetidens påverkan  

Upplevelsen av väntetider och de faktorer som sjuksköterskorna anser bidrar till lång väntetid 

belystes av flera studier (Andersson et al., 2006; Elmqvist et al., 2012a; Eriksson et al., 2017; 

Kihlgren et al., 2004; Muntlin et al., 2010). Sjuksköterskorna menade att en fungerande 

planering av arbetet måste ske när arbetsbelastningen är hög (Andersson et al., 2006). Alla 

patienter skall få hjälp så snabbt som möjligt. Om det är många som väntar med samma 

prioritering görs en prioritering inom prioriteringen. Sjuksköterskorna ansåg att många som 

väntade på akuten inte hade sökt sig till rätt instans och hindrade dem från att kunna göra ett 

bra arbete (Muntlin et al., 2010). Överbeläggning och platsbrist gör det svårt för 

sjuksköterskan att utföra sitt arbete då miljön på akutmottagningen inte är utformad eller 

utrustad på rätt sätt (Eriksson et al., 2017). Sjuksköterskorna uttryckte att de inte kunde 

hantera prioriteringarna i omvårdnadsarbetet eftersom patienternas vårdbehov ökade ju längre 

tid de behövde stanna. Vid dessa tillfällen fick de grundläggande behoven och de medicinska 

ingreppen gå först.  

Sjuksköterskorna upplevde även att ett dåligt samarbete med andra vårdinstanser och 

vårdavdelningar inverkade på deras arbete (Kihlgren et al. 2004; Muntlin et al., 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde att detta begränsade deras arbete och innebar förseningar och 

dubbelarbete (Muntlin et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde en bristande information 

angående äldre patienter som skickas till akutmottagningen av kommun och primärvård 

(Kihlgren et al., 2004). Detta medförde längre väntetider och skapade en irritation hos 

sjuksköterskan som i sin tur kunde påverka omvårdnaden.   

Sjuksköterskorna upplevde att det kan vara frustrerande att alltid vara den som måste 

förklara för patienten, vars fokus är att träffa läkaren, varför läkaren aldrig kommer (Elmqvist 

et al., 2012a). För att bespara sig den diskussionen blev istället inget sagt till patienten 

angående väntetiden. Sjuksköterskorna ansåg att oerfarna läkare innebar längre väntetid för 

patienterna eftersom de oftast ville att fler tester skulle utföras (Larsson Kihlgren et al., 2004). 

Andra sjuksköterskor menade att vissa läkare inte brydde sig om väntetiden om patientens 

besök inte var akut (Muntlin et al., 2010). 
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Stress som både en positiv och negativ upplevelse 

Artiklarna beskriver stress som en del av att arbeta på en akutmottagning, men belyser olika 

perspektiv på hur sjuksköterskan upplever det (Andersson et al., 2006; Elmqvist et al., 2012a; 

Forsberg, Athlin & Schwarz, 2014; Nyström, 2002; Nyström et al., 2003). Sjuksköterskan 

upplever stress men det utgör inget problem (Forsberg et al., 2014; Andersson et al., 2006). 

Akutmottagning som arbetsplats innebär att arbeta i en stressig miljö och för att kunna 

uppskatta att arbeta där bör individen vara stresstålig anser sjuksköterskorna (Forsberg et al., 

2014). Den upplevda stressen är inte kopplad till att utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. 

Däremot kunde sjuksköterskan uppleva det stressande med patienternas långa väntetider, att 

vänta på provsvar samt att arbeta med mindre erfarna kollegor. De flesta upplevde inte stress 

som ett problem vid triagering medan en del ansåg att stress kan medföra att prioriteringen 

blir mindre korrekt (Andersson et al., 2006). En varierad arbetsbelastning och att alltid vara 

förberedd på det oförutsägbara kan skapa en inre stress, men samtidigt är det 

oförutsägbarheten som gör arbetet fascinerande, utmanande och stimulerande (Elmqvist., 

2012a; Nyström et al., 2003). Stress kan medföra en attityd där sjuksköterskan menar att hen 

inte hinner prata eller skapa kontakt med patienterna för att skapa sig själv ett andrum 

(Elmqvist et al., 2012a).  

Nyström (2002) och Nyström et al. (2003) ger ett mer negativt perspektiv på stressens 

inverkan på sjuksköterskan. Stressiga förhållanden på akutmottagningen innebar att 

omvårdnadsarbetet åsidosattes och den medicinska kompetensen fick företräde (Nyström, 

2002). Stress är kopplat till en hög arbetsbelastning med många patienter och personalbrist 

samt att sjuksköterskorna ansåg att skiftbytet hade för kort tid avsatt för rapportering 

(Nyström et al., 2003).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt ger en samlad bild över tidigare forskning i ett ämne vilket kan vara 

positivt då det finns redan tillgängliga data att utgå ifrån, men å andra sidan är det andra 

författare som tolkar redan behandlade data vilket kan utgöra risk för feltolkning. Författarnas 

syfte med litteraturöversikten var att belysa ett brett perspektiv för att återge en så korrekt bild 

som möjligt av sjuksköterskans upplevelse av arbete på en akutmottagning i Sverige. Det var 

sjuksköterskans upplevelse, hens egen röst, som författarna ville lyfta. Artiklarna i 
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litteraturöversikten har granskats så att det tydligt framkom att det var sjuksköterskors 

upplevelser som delgavs. Resultatartiklarna vilar på kvalitativ forskning som författarna anser 

är en styrka eftersom de syftar till att beskriva erfarenheter och upplevelser (Henricsson & 

Billhult, 2017).  

Inledningsvis sökte författarna artiklar globalt. Svårigheter upplevdes dock med att hitta 

artiklar som hade samma breda syfte som författarna. Likaså upplevdes svårigheter med att 

inkludera artiklar från länder med olika samhällsstrukturer. Dessutom var de artiklar som 

matchade syftet bäst svenska. Detta gjorde att författarna beslutade att endast inkludera 

akutmottagningar i Sverige. Genom att hålla sig till sjuksköterskans upplevelse av att arbeta 

på en akutmottagning i Sverige kunde litteraturöversikten ge en samlad bild trots olika 

infallsvinklar men ändå svara på författarnas breda syfte. Artikeln Andersson et al. (2006) 

som handlar om triagering samt Nyström (2002) och Nyström et al. (2003) som undersöker 

omvårdnad har inkluderats trots att de frångår syftet något eftersom dessa tillhör 

sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

Trunkeringen som användes på vissa av orden var användbart för på så sätt fick författarna 

fler träffar i sökningen. Alla ord söktes som fritext förutom Nurse´s role och Emergency 

Service. Fördelen med fritext är att man får träff på artiklar som ej ännu fått ämnesord men 

ändå är av relevans. Caring har använts eftersom det är sjuksköterskans arbetsområde och 

Nurse´s role tillhör också sjuksköterskans funktion i arbetet. Författarnas intention var att 

begränsa sökningen till de senaste tio åren för att få den senaste forskningen. Sökningarna gav 

inte tillräckligt många relevanta träffar vilket resulterade i en utökning av tidsspannet till 

2002–2019. Att gå tillbaka i tiden innebär dock att arbetssätt kan ha förändrats och inte visar 

en rättvis bild av hur det ser ut i dagsläget. Artiklarna som bäst svarade på författarnas syfte 

visade sig vara 8 stycken betalartiklar. Eftersom Ersta Sköndal Bräcke Högskolas databaser 

inte hade åtkomst till alla artiklarna utgjorde det ett problem eftersom flera artiklar av 

relevans uteblev. För att författarna inte ville gå miste om relevanta artiklar vände vi oss till 

Karolinska institutets bibliotek för gratis tillgång.   

 Till en början genomfördes analysen enskilt av författarna. Den separata analysen 

jämfördes och diskuterades sedan för en gemensam förståelse. I analysarbetet upplevde 

författarna att det var svårt att identifiera kategorier och teman. Områden som framkom 

överlappade varandra och var svåra att skilja åt. Det var svårt att skapa rubriker så att det är 

tydligt för läsaren. Förklaringen på det kan vara att omvårdnad, som är sjuksköterskans 

arbete, är ett begrepp som innefattar många delar som går in i varandra. En styrka med 

litteraturöversiktens resultat är att artiklarna har en spridning vad gäller vilka 
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forskningsgrupper som ligger bakom studierna. Endast två artiklar har samma författare. 

Ytterligare en styrka är den breda geografiska spridningen. Vårt resultat bygger på studier 

genomförda på akutmottagningar från norr till söder i Sverige. Denna spridning anser vi givit 

ett mer generaliserbart resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet pekar på en splittring i hur sjuksköterskan upplever sitt arbete på 

akutmottagningen. En del anser att det effektiva arbetet är stimulerande och att de finner störst 

tillfredsställelse när de utför medicinska interventioner. Andra anser att det är viktigt att 

försöka ge en mer individanpassad vård och har en önskan om att ge mer adekvat omvårdnad 

riktat till patientens omvårdnadsbehov. I en studie av Andersson, Wireklint Sundström, 

Nilsson och Jakobsson (2013) framkom att de anställda på en akutmottagning hade en delad 

uppfattning kring utvecklandet av den medicinska kompetensen. Vissa av de ansåg att det 

sker på bekostnad av omvårdnaden och andra ansåg att den medicinska kompetensen är för 

liten. Vi finner dock en förståelse i att den basala omvårdnaden åsidosätts under hög 

arbetsbelastning då det många gånger handlar om att rädda liv. Ur en humanistisk synvinkel 

känns det dock beklagligt att inte helt kunna möta de psykologiska aspekterna i omvårdnaden 

av patienten på akutmottagningen. 

  Sjuksköterskans arbetssätt och det kliniska kunnandet på en akutmottagning tror författarna 

kan förklaras med att det är vad arbetet med triage kräver och att patienten med det största 

medicinska behovet går först enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

Sjuksköterskans förutsättning att tillgodose patientens behov kanske inte är möjlig under de 

arbetsförhållandena som råder på en akutmottagning, där resultatet menar att riktlinjer för 

omvårdnad saknas. Sjuksköterskornas liknelse av ett löpande band där arbetet handlar om att 

snabbt prioritera patienterna och där momenten är uppdelade menar vi delvis strider mot 

sjuksköterskans profession som beskriver att omvårdnaden skall utgå från en helhetssyn (SFS, 

2017). Likaså går det emot Watsons teori för omvårdnad (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Enligt teorin skall omvårdnadshandlingar inte utföras rutinmässigt utan sjuksköterskan skall 

genom medveten närvaro rikta sin uppmärksamhet till patienten och lyssna för att möta 

patientens behov. 

 Arbetet på akutmottagningen karakteriseras av effektivitet och en ständig beredskap på 

vad som komma skall. I Andersson et al. (2013) belyses det att det råder spänningar mellan de 

två kompetenserna; medicin och omvårdnad, där den medicinska kompetensen värderas 

högre. Det finns dock en förståelse för det eftersom att fokus på en akutmottagning ligger på 
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akuta och livräddande åtgärder. Även i vårt resultat har det framkommit att de praktiska 

färdigheterna värdesätts högre än vad omvårdnaden gör. Det medicinska arbetet är det 

sjuksköterskorna känner att de får mest uppskattning för medan omvårdnadsinsatserna inte 

ger en lika stor tillfredsställelse. Omvårdnadsarbetet är nedprioriterat på akutmottagningen 

och omvårdnad som begrepp har fått en mer praktisk betydelse. Detta tänker författarna kan 

påverka hur sjuksköterskan väljer att agera. Utifrån Watsons omvårdnadsteori skall 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete alltid utgå ifrån ett autentiskt vårdande (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012), men det går inte att utläsa av resultatet som något som fungerar i 

verkligheten. 

Litteraturöversikten beskriver hur sjuksköterskan väljer att vara upptagna med andra 

sysslor än att möta patienten för att undvika diskussion kring när läkaren kan anträffas. Detta 

bekräftas även i Burström et al. (2013) där det beskrivs att sjuksköterskan undviker 

konfrontation med patienten eftersom det upplevs stressande med patientens besvikelse när 

sjuksköterskan inte kan ge svar angående väntetiden. Tankar väcks att omvårdnaden skulle 

kunna vara mer tillgänglig för icke akuta patienter om förväntan och krav var en annan. 

Sjuksköterskan skulle inte känna att hen behövde undvika patienten för att bespara sig en 

diskussion utan istället kunna lyssna till patientens berättelse. Därmed skulle en förutsättning 

för vårdande ögonblick skapas (Watson, 2008). Litteraturöversikten visade även att 

sjuksköterskan kunde agera undvikande i kontakten med patienten för att skapa sig ett andrum 

under hög patientbelastning, men samtidigt ansåg de att ge tid till patienten var det som gjorde 

skillnad för patientupplevelsen. Att sjuksköterskan önskar ta sig mer tid för patienterna men 

inte anser sig hinna tänker vi kan förklaras av att arbetsbelastningen trots allt är för hög. 

Watson beskriver omsorg som att vara mottaglig för andra personers känslor och se 

personen som en unik person med unika behov (Watson, 1993). En sjuksköterska som inte är 

omsorgsfull har inte den förmågan. Detta förhållningssätt är något som resultatet i 

litteraturöversikten indikerar som en svårighet. Sjuksköterskans erfarenhet kring 

omvårdnaden på akutmottagningen utgår från en medicinsk prioritering, men samtidigt har 

sjuksköterskan en uppfattning att en mer personcentrerad omvårdnad skulle öka patientens 

tillfredsställelse. Sjuksköterskorna upplevde en splittring kring att ge vård och se till 

omvårdnadsbehoven då det medicinska fick en högre prioritering. Tidsbrist, stress, platsbrist 

och många patienter är faktorer som sjuksköterskan upplevde påverkade omvårdnadsarbetet 

på akutmottagningen. Dessa faktorer kanske inte enbart kan förklara hinder för god 

omvårdnad, då resultatet beskriver att det även handlar om sjuksköterskans attityd. Det menar 
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vi skulle kunna betyda att de vårdande mötena är beroende av den sjuksköterska patienten 

möter.  

Watsons teori belyser vikten av att sjuksköterskan tar hand om sig själv för att kunna ta 

hand om andra samt att använda meditation som ett sätt att öka sin medvetenhet och närvaro i 

sina handlingar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ett sätt som visat sig ge sjuksköterskan 

en ökad medvetenhet, tillfredsställelse och en mer omsorgsfull omvårdnad är användningen 

av taktil massage på akutmottagningen (Airosa, Falkenberg, Öhlén & Arman, 2016), vilket 

även ökade patienternas tillfredsställelse i en stressfull miljö. Att använda taktil massage som 

en omvårdnadshandling skulle kunna öka tillfredställelsen får både sjuksköterska och patient.   

Sjuksköterskan ansåg att god kommunikation och information i omvårdnadsarbetet är av 

betydelse för patientens tillfredsställelse, vilket också framkommer i Anderson et al. (2013). 

De menar att omsorgen kräver en helhetssyn för att tillgodose patientens behov, där 

kommunikation är en viktig färdighet. Vid korta patientmöten anses informationen extra 

viktig. Kommunikationens betydelse bekräftas ytterligare i en artikel av Wiman och Wikblad 

(2003) där de menar att sjuksköterskans genuina närvaro i stunden sker genom dialogen och 

är en förutsättning för vårdande möten. För att vara helt närvarande i stunden krävs att 

dialogen sker utifrån ett aktivt lyssnande och bekräftande. Det vårdande ögonblicket i 

Watsons teori är något som inte alltid infinner sig men som sjuksköterskan kan sträva efter 

genom att bjuda in till relation och lyssna till patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Det förhållningssättet beskriver resultatet, enligt oss, som något sjuksköterskan försöker 

åstadkomma genom ett personligt bemötande trots korta möten. Om det fanns en relation 

mellan patient och sjuksköterska kunde lättare förändring i patientens hälsa upptäckas. 

Sjuksköterskorna belyste också att det är genom relationen till patienten samt deras anhöriga 

som grunden för tillit skapas. Tillitsfulla vårdande relationer menar Watsons bygger på ett 

äkta möte mellan sjuksköterska och patient även som människor (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Patienten måste känna sig sedd och respekterad.  

I litteraturöversikten framkom det att multitasking var en viktig egenskap i arbetet på 

akutmottagningen. Det faktum att det är så styrks av artikeln av Berg, Ehrenberg, Florin, 

Östergren och Göransson (2012) som menar att sjuksköterskan på akutmottagning är den 

yrkeskategori som arbetar med flera uppgifter samtidigt vid flest antal tillfällen. 

Sjuksköterskorna, i vårt resultat, ansåg att man inte var lämpad för jobbet på 

akutmottagningen om man inte hade simultankapacitet. Medvetenhet om vikten att göra en 

sak i taget finns inte eftersom det råder en arbetskultur som säger det motsatta. Detta kan 

utgöra en anledning till varför omvårdnadsinterventionerna inte prioriteras på 
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akutmottagningen. En arbetskultur som sådan motsätter sig idén om omsorgsfull medvetenhet 

där sjuksköterskan är fullständigt närvarande i sina handlingar. 

  Stress framgick i resultatet som en del i arbetet på akutmottagningen. Vissa sjuksköterskor 

upplevde att stress inte utgjorde ett problem och var en del av fascinationen i arbetet medan 

andra ansåg att en inre stress skapades vilket påverkade omvårdnadsarbetet. I en studie 

framkom det att krav ställs på att sjuksköterskan skall klara av akuta och stressiga situationer 

(Healy & Tyrell, 2011). I en annan studie beskrivs det att sjuksköterskorna blev så stressade 

och oroliga av arbetsbelastningen att de väljer att sluta för att de inte kan hantera sin 

arbetssituation (Danielsson et al., 2014). Stressen i kombination med förmågan till 

multitasking kan tolkas som att vissa sjuksköterskor är bättre lämpade för akutmottagningens 

utformning. I resultatet beskrev en artikel att arbeta med många parallella uppgifter inte 

utgjorde en risk för patientsäkerheten. Däremot menar Danielsson et al. (2014) att en hög 

arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten. Ju högre arbetsbelastning desto större risk för 

sjuksköterskan att göra fel.  

Arbetsgruppens egna tankar kring hur omvårdnad skulle utföras är något som går att 

koppla till Watsons teori kring hur möten likt “ringar på vattnet” sprids vidare till 

omgivningen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans rädsla för läkarnas 

reaktioner ger upphov till en osäkerhet vilken enligt Watsons teori kan påverka andra 

människor som sjuksköterskan möter. Samarbetet med andra instanser är också något som 

sjuksköterskorna upplevde påverkade deras arbete. De beskrev att de kunde uppleva en 

irritation, vilket kunde påverka omvårdnaden. Även vårdkulturen där den medicinska 

kompetensen premieras handlar om hur kollegier ser sitt arbete på akutmottagningen och 

genom det påverkar varandra och patienternas upplevelse.   

Om akutmottagningen nyttjades på rätt sätt av patienterna kanske den omsorgsfulla 

omvårdnaden skulle få större plats i vården på akutmottagningen men strävan att vara så 

effektiv som möjligt kanske ändå är så inarbetat att det “sitter i väggarna”. 

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat ger en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att 

arbeta på en akutmottagning. Den bidrar med att belysa svårigheterna för sjuksköterskan att 

tillämpa omvårdnad på akutmottagningen. Den kan även ge en förståelse om att 

akutmottagningen prioriterar de akut sjuka eller skadade. På samhällsnivå behövs därför 

tydligare information till allmänheten om vilken vårdinstans personer skall söka sig till. 

Vidare behövs mer resurser för att möta upp vårdbehovet och för att minska 
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arbetsbelastningen på akutmottagningen. Litteraturöversikten kan uppmärksamma problemet 

med väntetidernas inverkan på både patient och på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. En 

tydligare kommunikation om akutmottagningens utformning och information till patienten 

angående väntetiden skulle gynna båda parter. Sjuksköterskan slipper agera undvikande för 

att bespara sig diskussionen, vilket i sin tur ger en tillgängligare sjuksköterska.  

 Sjuksköterskans arbete med triagering på en akutmottagning kräver ingen 

specialistkompetens. Många icke brådskande fall på akutmottagningen beror på att 

sjuksköterskan tar det säkra före det osäkra. En triageringskurs under grundutbildningen 

skulle eventuellt öka kompetensen och säkerheten i bedömningsarbetet. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversikten inspirerar till utökad forskning kring upplevelsen av att arbeta på en 

akutmottagning och möjligheterna att göra det utifrån den vårdvetenskapliga professionen. 

Det skulle vara intressant att veta hur omvårdnadens status kan höjas eftersom den medicinska 

kompetensen premieras i dagsläget. Den splittring författarna fann hos sjuksköterskorna kring 

omvårdnad kontra medicinsk kompetens skulle behöva undersökas vidare. Vilka faktorer 

påverkar sjuksköterskans möjlighet att verka utifrån sin profession på akutmottagningen och 

vad är det som utgör ett hinder? Svaren på dessa frågor kan förklara om problemet med en 

nedprioriterad omvårdnad ligger i en attityd eller i ett strukturellt problem.  

Vidare forskning skulle kunna inrikta sig på att undersöka om en minskad arbetsbelastning 

på akutmottagningen kan ge utrymme för mer omvårdnad. Omvårdnaden påverkas av 

överbeläggning på akutmottagningar. Samhället skulle ha nytta av ytterligare kunskap kring 

överbeläggning på akutmottagningen, för att kunna skapa en hållbar arbetsplats och för att 

kunna möta patienternas behov. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen karaktäriseras av korta möten, höga krav på 

effektivitet med en begränsad möjlighet till en individanpassad vård. Sjuksköterskan ansåg att 

veta hur hen skall agera i en akut situation och att kunna utföra flera saker samtidigt ingår i 

arbetet. Sjuksköterskans arbete med triage kräver lång erfarenhet för att bli säker i sin 

bedömning. På en akutmottagning tvingades sjuksköterskan många gånger att frångå synen på 

människan som helhet och handla rent medicinskt. Det fanns en önskan om att kunna ge en 

mer adekvat omvårdnad men samtidigt prioriterades de medicinska interventionerna. Det 
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upplevdes som en svårighet att balansera arbetsbelastningen och samtidigt behålla ett 

omvårdnadsperspektiv. Den varierade arbetsbelastningen och den ständiga beredskapen 

upplevdes stressande men å andra sidan det som gjorde arbetet fascinerande. Överbeläggning 

utgjorde ett hinder för att bedriva god omvårdnad då akutmottagningen inte är utformad för 

det. Information och kommunikation ansågs vara en viktig del för patientens tillfredsställelse 

men det var utmanande under en hög arbetsbelastning. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att 

lyssna och ge det “lilla extra” för en mer positiv patientupplevelse.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Andersson,A-

K., 

Omberg,M., & 

Swedlund,M.  

Triage in the 

emergency 

department--a 

qualitative study of the 

factors which nurses 

consider when making 

decisions. 

2006, Sverige 

 

Nursing in Critical 

Care 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor arbetar 

med Triage vid patienters 

ankomst till 

akutmottagningen samt 

de faktorer som påverkar 

prioriteringen. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 19 st triage-

sjuksköterskor. Datainsamling: 

Observationer och Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys.  

 

Sjuksköterskan upplever att 

arbetet med triagering på 

akutmottagning kräver goda 

färdigheter eftersom 

prioriteringar skall göras inom 

en begränsad tid.  

Kunskap och erfarenhet skapar 

bättre förutsättning för ett rätt 

beslut.  

Andersson,H., 

Jakobsson,E., 

Furåker,C., & 

Nilsson, K. 

The everyday work at 

a Swedish emergency 

department--the 

practitioners' 

perspective. 

 

 

 

 

 

2012, Sverige 

 

International 

Emergency Nursing 

Att utforska det dagliga 

arbetet på en svensk 

akutmottagning utifrån 

vårdpersonalens 

perspektiv. 

 

 

Metod: Kvalitativ explorative 

studie.  

Urval: Undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare från 

två akutmottagningar i västra 

Sverige.  

Datainsamling: Intervjuer och 

observationer.   

Analys: Innehållsanalys  

 

Sjuksköterskan anser att arbetet 

på akutmottagningen 

karakteriserat av korta, snabba 

möten. Möjligheten till en 

individanpassad vård är 

begränsad. Samarbete och ett 

bra arbetsflöde eftersträvas.  

Elmqvist, C., 

Fridlund,B., & 

Ekebergh, M. 

Trapped between 

doing and being: first 

providers' experience 

of "front line" work. 

On a hidden game 

board: the patient's 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department. 

2012a, Sverige 

 

International 

Emergency Nursing 

 

Att beskriva och förstå 

erfarenheterna av att vara 

den första vårdgivaren på 

en akutmottagning utifrån 

läkare, undersköterskor 

och sjuksköterskors 

perspektiv. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Intervjuer med 

undersköterskor, sjuksköterskor 

och läkare. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Livsvärlds perspektiv. 

 

Arbetet på akutmottagningen, 

enligt sjuksköterskan, är ett 

arbete under tidspress. Det är 

oförutsägbart och personalen 

måste alltid vara beredd på 

nästa patient. Sjuksköterskan 

pendlar mellan att ge vård och 

svara an mot patientens 

omvårdnadsbehov.  
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Elmqvist,C., 

Fridlund,B.,& 

Ekebergh,M.  

On a hidden game 

board: the patient's 

first encounter with 

emergency care at the 

emergency 

department. 

2012b, Sverige 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

 

Att beskriva och förstå 

patientens första möte i 

akutvården på 

akutmottagningen utifrån 

patientens, närståendes 

och vårdgivarnas 

perspektiv.  

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 14 stycken intervjuer 

med patienter, närstående och 

vårdgivare. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Livsvärlds perspektiv 

 

Sjuksköterskan utvecklade 

strategier för att skapa kontakt 

med patienterna. Det var viktigt 

för sjuksköterskan att försöka 

ge patienten ett ansikte att 

minnas genom att se patienten 

ögonen och presentera sig 

ordentligt.   

  

Eriksson,J., 

Gällstedt,L., 

Hillerås,P., & 

G. Craftman, 

Å. 

Registered nurses' 

perceptions of safe 

care in overcrowded 

emergency 

departments. 

2017, Sverige  

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av säker vård 

av patienter med lång 

väntetid på 

akutmottagningen vid.  

Metod: Kvalitativ, induktiv och 

deskriptiv design  

Urval: 14 stycken 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys  

 

Det upplevs som en utmaning 

för sjuksköterskan att försöka 

balansera arbetsbelastningen 

och samtidigt behålla ett 

omvårdnadsperspektiv. 

Prioritering handlar om att de 

sjuka prioriteras först. Vid 

överbeläggning är det extra 

tydligt att det är de medicinska 

intervention har de högsta 

prioriteringen. Känslan av att 

tappa kontrollen och uppleva 

skuld över dålig otillräcklig 

vård. Den fysiska miljön är inte 

anpassad efter så hög 

patientbeläggning. 

Forsberg, H.H., 

Athlin, A.M., 

& von T. 

Schwarz, U. 

Nurses' perceptions of 

multitasking in the 

emergency 

department: effective, 

fun and unproblematic 

(at least for me) – a 

qualitative study. 

2014, Sverige 

 

International 

Emergency Nursing 

 

Förstå sjuksköterskors 

erfarenhet av 

”multitasking” och hur 

det påverkar deras dagliga 

arbete på 

akutmottagningen. 

 

 

Metod: Kvalitativ explorative 

design.   

Urval: Nio stycken 

sjuksköterskor från ett svenskt 

universitetssjukhus.  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys:  

Innehållsanalys och tolkning 

enligt Schilling´s model för 

kvalitativ analys.  

Att arbeta med många saker 

samtidigt är önskvärt och en 

naturlig del av att arbeta på en 

akutmottagning. Sjuksköterskan 

ansåg att det gav en känsla av 

att känna att hen hinner ta hand 

om många patienter och ger en 

känsla av frustration om man 

inte kan hantera det. Det fanns 

ingen koppling mellan  
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arbetssättet och en risk för en 

minskad patientsäkerhet.  

 

 

Forsman, B., 

Forsgren.S., & 

Carlström, E.  

D. 

Nurses working with 

Manchester triage – 

The impact of 

experience on patient 

security 

 

 

2012, Sverige 

 

Australian 

Emergency Nursing 

Journal 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

uppfattning av att arbeta 

efter metoden Manchester 

triage vid prioritering av 

patienter på 

akutmottagningen. 

 

 

Metod: Kvalitativ och 

Kvantitativ 

Urval: 74 triage sjuksköterskor 

på fyra akutmottagningar i 

västra Sverige.  

Datainsamling: Frågeformulär  

Analys: Kvalitativ analysmetod 

 

 

En standardiserad modell för 

triagering kan inte alltid 

upptäcka alla tänkbara symtom, 

enligt sjuksköterskan. Att 

arbeta efter en 

triageringsmanual kan inte 

alltid ersätta många års 

erfarenhet av prioritering. 

Kommunikationen ansågs vara 

viktig för att samla information 

och för upprätthålla en säker 

vård. 

 

Kihlgren, A., 

Nilsson, M., & 

Sørlie, V.  

 

 

 

 

 

 

 

Caring for older 

patients at an 

emergency department 

-- emergency nurses' 

reasoning. 

 

 

2004, Sverige 

 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskans 

erfarenhet av god 

omvårdnad för patienter 

över 75 år på 

akutmottagningen. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Tio sjuksköterskor på en 

akutmottagning på ett svenskt 

Universitetssjukhus 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tematisk  

 

Det som sjuksköterskorna ansåg 

utgjorde en god vård var att 

kunna utföra medicintekniska 

moment väl, ge god omvårdnad 

och att kunna planera och ta rätt 

beslut. De medicinska 

momenten, dagliga uppgifterna 

och rutiner prioriterades före att 

ge omvårdnad.  

 

Muntlin,Å., 

Carlsson,M. & 

Gunningberg, 

L. 

Barriers to change 

hindering quality 

improvement: the 

reality of emergency 

care. 

2010, Sverige  

 

Journal of 

Emergency Nursing 

Att undersöka läkares och 

sjuksköterskors 

perspektiv och 

förutsättning för en 

kvalitetsförbättring på 

akutmottagningen, 

baserat på en tidigare 

patientstudie. 

Metod: Kvalitativ explorative 

design.   

Urval: Sammanlagt 22 st. 

deltagande läkare och 

sjuksköterskor på ett svenskt 

universitetssjukhus. 

Datainsamling: Intervjuer med 

fem fokusgrupper, varav en 

Personcentrerad vård och 

begriplig information ansåg 

sjuksköterskorna var viktigt i 

patientmötet.   

 

Faktorer som utgjorde ett 

hinder var kopplat till;  
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grupp med fem till sju 

sjuksköterskor. 

Analys:  

Innehållsanalys 

1. Att synen på patienten som 

ett föremål eller ett problem.  

2. Läkarna och 

sjuksköterskorna hör till olika 

organisatoriska kulturer.  

3. Dåligt samarbete mellan 

akutmottagningar och andra 

avdelningar.  

Nyström,M. 

 

 

 

 

 

Inadequate nursing 

care in an emergency 

care unit in Sweden. 

Lack of a holistic 

perspective. 

2002, Sverige  

 

The Journal of 

Holistic Nursing 

Analysera faktorer som 

hindrar tillhandahållande 

av adekvat omvårdnad på 

en akutmottagning. 

 

  

Metod: Kvalitativ explorativ 

design, inom en 

hermeneutiktradition.  

 Urval: Sex stycken 

sjuksköterskor och tre 

undersköterskor på en svensk 

akutmottagning. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer 

Analys: Induktiv 

tolkningsanalys.  

 

 

Studien visar på ett bristande 

holistiskt synsätt hos 

sjuksköterskorna. Endast basal 

omvårdnad gavs, det finns inget 

utrymme för en djupare 

förståelse för patientens behov. 

Några tydliga omvårdnadsmål 

fanns inte heller.  

De praktiska färdigheterna hos 

sjuksköterskorna premierades.  

Arbetet på akutmottagningen 

kunde liknas vid ett löpande 

band med snabba moment där 

alla har sin egna arbetsstation 

vilket innebär att 

sjuksköterskorna var beroende 

av varandra.  

 

Nyström,M., 

Dahlberg,K. & 

Carlsson, G. 

 

Non-caring encounters 

at an emergency care 

unit--a life-world 

hermeneutic analysis 

of an efficiency-driven 

organization. 

2003, Sverige  

 

International 

Journal of nursing 

studies. 

Att analysera och 

beskriva icke vårdande 

möten på en 

akutmottagning.  

 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: Nio stycken 

sjuksköterskor och nio stycken 

patienter på en svensk 

akutmottagning. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer  

Analys: Analys utifrån en 

hermeneutisk livsvärld.  

Omvårdnad enligt 

sjuksköterskan handlar om de 

praktiska momenten och 

information. Ingen pratar om att 

försöka förstå patienten utifrån 

ett djupare perspektiv.  

 

Patienter med fysiska problem 

är de som är prioriterade. 
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 En för kort tid för skiftbytet 

upplevdes som stressande.  

Läkarnas irritation över att 

sjuksköterskan misslyckas med 

att förflytta patienterna till 

andra avdelningar ansågs mer 

stressande än det varierande 

patienttrycket. Ett varierat 

patientflödet kunde även 

upplevas stimulerande. 
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