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Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på svensk akutmottagning 

Ulrika Blomquist och Tomas Viberg 

 

Abstrakt 

Bakgrund: På en akutmottagning ställs det höga krav på sjuksköterskans professionella 

kompetens och förmåga att anpassa bemötandet till olika patienter. Arbetet inriktas på att 

så snabbt och säkert som möjligt bedöma patienternas medicinska behov. Fokus på 

medicinska åtgärder och ett högt arbetstempo kan medföra minskade möjligheter att förstå 

eller bemöta patienternas specifika omvårdnadsbehov.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning i Sverige 

 

Metod: Litteraturstudie med åtta artiklar som alla hade en kvalitativ ansats. Artiklarna har 

granskats, analyserats och sammanställts. 

 

Resultat: Sjuksköterskan bedömer patienterna när de kommer till akutmottagningen och 

fortsätter att observera dem under vistelsen på akutmottagningen. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen arbetar ofta med många parallella uppgifter och ofta under tidspress och 

stress. Akutsjuksköterskors syn på omvårdnad i dessa studier förefaller vara väldigt 

praktiskt inriktad och omvårdnaden är ofta inte en prioriterad arbetsuppgift.  

 

Konklusion: Ett högt patientflöde och många arbetsuppgifter leder till att det blir lite tid 

till varje patient. Det korta mötet med patienten kan innebära att viktig information inte 

kommer fram. De medicinska uppgifterna prioriteras och omvårdnaden är något som är 

långt ner på den hierarkiska skalan av arbetsuppgifter.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, omvårdnad, akutmottagning, erfarenheter, litteraturstudie, 

Sverige. 

 
 
 
 

 



 

Nurse’s experience of their work in Swedish emergency departments. 

Ulrika Blomquist och Tomas Viberg 

 
Abstract 
 
Background: In an emergency department there are high demands on nurses' 

professional skills and ability to adapt their treatment to different patients. The work 

focuses on as quickly and safely as possible assess patients' medical needs. Focus on 

medical procedures and a high work rate can result in reduced ability to understand or 

respond to the patient's specific care needs.  

 

Aim: The aim of this study is to from the experience of nurses illuminate the nurse’s work 

in Swedish emergency departments. 

 

Method: Literature study with eight articles which all had a qualitative approach. The 

articles has been examined, analysed and compiled. 

 

Results: The nurse assesses patients when they come to the emergency department and 

continue to observe them during their stay at the emergency department. The nurses in the 

emergency department often work with many parallel tasks and often under time pressure 

and stress. Emergency Nurses' view of nursing seems to be very practical and nursing is 

often not a priority task. 

 

Conclusion: A high patient flow and many tasks leads to that there will be little time to 

each patient. The short meeting with the patient may mean that important information is 

lost. Studies have shown that the medical tasks have priority and care is something that is 

far down the hierarchical scale of tasks. 

 
Keywords: Nurses, nursing, emergency department, experience, literature study, Sweden. 
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1. Bakgrund  

 

Akutmottagningen kan beskrivas som sjukhusets ansikte utåt, den ingår i den del av 

vårdkedjan som kallas akutsjukvård. På sjukhusen är akutmottagningen den enhet som tar 

emot skadade och sjuka människor. Inom sjukvården har akutmottagningen en central roll 

och samverkar med många andra sjukvårdsenheter som SOS-alarm, ambulans, 

hälsocentraler, röntgen, laboratoriemedicin, vårdavdelningar, operation och andra sjukhus. 

Personalen på akutmottagningen måste under relativt kort tid sörja för att de människor 

som söker hjälp får ett bra omhändertagande, både omvårdnadsmässigt och medicinskt 

(Nyström, 2003 s.11). På en akutmottagning arbetar många olika personalkategorier. De 

som arbetar där är bland annat olika kategorier av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

sekreterare och ibland även sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Många akutmottagningar 

har även speciella vårdplaneringssjuksköterskor som sköter kontakten mot kommunen 

angående patienters hemsituation. Akutmottagningen har även ett nära samarbete med 

polis, vaktbolag och räddningstjänst (Wikström, 2006 s.12). 

 

På akutmottagningen ska personalen vårda de patienter som kommer och då patientflödet 

inte går att styra gör det att arbetsbelastningen varierar (Göransson, Eldh & Jansson, 2008 

s.20). Det finns forskning som visar att patientantalet som uppsöker akutsjukvård ständigt 

ökar. Till följd av detta blir det ofta överfulla akutmottagningar och väntetiden kan bli lång 

(Bernstein et al., 2009; Pines, Iyer, Disbot, Hollander, Shofer & Datner, 2008). Arbetet för 

de sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning skiljer sig ofta från det mer rutinmässiga 

arbetet på till exempel vårdavdelningar. Det kan därför uppfattas som stimulerande då 

varje dag är oförutsägbar och personalen inte vet vilka patienter som kan dyka upp 

(Nyström, 2003 s.11). Det finns de som anser att det behövs en bättre förståelse samt 

kunskap om bemötande av varje enskild patient för att kunna förbättra omvårdnaden på 

akutmottagningen (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). I en studie av Baldursdottir 

och Jonsdottir (2002) visade man att patienter värderade sjuksköterskans kompetens och 

det tekniska kunnandet högt detta skapade ett förtroende och en trygghetskänsla hos 

patienterna. Patienter beskrev även i studien att de kände sig trygga på akutmottagningen 

eftersom de ansåg att den högsta kompetensen fanns där (Baldursdottir & Jonsdottir, 

2002).  
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1:1 Hur patienterna sätts in i ett turordningssystem 

 

De flesta akutmottagningar har ett turordningssystem som benämns triage som baseras på 

den sjuke eller skadades medicinska angelägenhetsgrad (Göransson et al., 2008 s.13-20). I 

triage ingår att sjuksköterskan tar olika parametrar till exempel blodtryck, puls, 

andningsfrekvens, temperatur och syresättning. I vissa fall ingår även EKG samt 

smärtskattning enligt VAS skalan. Under samtalet tar sjuksköterskan en 

omvårdnadsanamnes där patienten får beskriva kontaktorsak, hälsohistoria och 

överkänslighet mot läkemedel (Wikström, 2006 s.27-33). Efter ankomstsamtal och 

undersökningar så bedömer sjuksköterskan patientens medicinska svårighetsgrad och hur 

snabbt patienten bör träffa läkaren. Det övergripande syftet med triage är att säkerställa att 

de patienter som inte kan eller bör vänta på grund av sitt medicinska tillstånd får vård i rätt 

tid (Göransson et al., 2008 s.13-17). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så 

skall alla som söker till en akutmottagning snarast bedömas utifrån deras medicinska behov 

och turordningsprincipen skall bygga på patientens medicinska tillstånd. 

 

1:2 Sjuksköterskans arbete på akutmottagning 

 

På en akutmottagning ställs det höga krav på sjuksköterskans professionella kompetens och 

förmågan att anpassa bemötandet till patienter med olika sjukdomstillstånd, ålder, kön, 

språk och social tillhörighet. Det är ofta hög arbetsbelastning och sjuksköterskan arbete 

fokuseras på medicinska vårdåtgärder. Enligt Socialstyrelsen uppgick 2015 antalet besök på 

Sveriges akutmottagningar till cirka 2,5 miljoner patienter. Den höga omsättningen av 

patienter på en akutmottagning medför att det kan vara svårt att få en helhetsbild av alla 

patienter och att psykiska, sociala och kulturella aspekter glöms bort (Wikström 2012 s.12). 

Enligt Wiklund (2003) så finns det ingen entydig definition av begreppet omvårdnad. 

Omvårdnad kan innebära att vara öppen och lyhörd, men även att vara intresserad av 

patienten både som individ och patient samt att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar 

mot patienten (Halldorsdottir, 1996). Emotionell omvårdnad beskrivs av Halldorsdottir 

(1996) som att sjuksköterskan har en sann närvaro, både fysiskt och emotionellt. Hon 

menar att saknas den emotionella omvårdnaden så kan patienten uppleva att 

sjuksköterskan är ointresserad, saknar respekt eller inte bryr sig om patienten som individ. 
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Svensk sjuksköterskeförening beskriver de sex kärnkompetenserna som sjuksköterskan 

skall ha som grund. Kärnkompetenserna för en sjuksköterska är personcentrerad vård, 

säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap.  

 

Det är genom kommunikation som patient och sjuksköterska skapar en relation och 

därigenom kan sjuksköterskan få en förståelse för hur patienten själv uppfattar sin 

situation (Travelbee, 1971 s.93-96). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) 

skall sjuksköterskan kunna kommunicera med patienter och närstående på ett lyhört och 

empatiskt sätt. I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan skall även förvissa sig 

om att patient och/eller närstående förstår given information samt uppmärksamma 

patienter som inte själva uttrycker informationsbehov eller de som har speciellt uttalade 

informationsbehov. Enligt Axelsson (1997, s.7-8) är en god omvårdnad är då man ser 

människan bakom skadan eller sjukdomen och att patientens trygghet och behov 

tillgodoses. Sjuksköterskans bemötande av patienten bör präglas av förståelse av de känslor 

och upplevelser som patienten har. Målet med omvårdnadsåtgärderna är att upprätthålla 

hälsa och välbefinnande, men även förebygga uppkomst av sjukdom och ohälsa. 

 

Enligt Muntlin et al., (2006) behöver vården på akutmottagningen bli mer evidensbaserad 

och patientcentrerad. Många områden som behövde förbättras var relaterade till 

omvårdnad. Som sjuksköterska på en svensk akutmottagning kan det vara svårt att 

prioritera den basala omvårdnaden eftersom arbetet för sjuksköterskor fokuseras främst på 

det medicinska behovet. Studien visade att det behövs en förbättrad förståelse samt 

kunskap om bemötande av varje enskild patient för att kunna förbättra omvårdnaden. 

 

Arbetet på akutmottagningen inriktas på att så snabbt och säkert som möjligt bedöma 

patienternas medicinska behov. Fokus på medicinska åtgärder och ett högt arbetstempo 

kan medföra minskade möjligheter att förstå eller bemöta patienternas specifika 

omvårdnadsbehov för sjuksköterskan, som i sin yrkesfunktion är huvudansvarig för 

patientens omvårdnad. Det finns anledning att studera sjuksköterskans arbete på 

akutmottagning. Vi arbetar som sjuksköterskor på en akutmottagning i norra Sverige och 

har i denna studie valt att fokusera på akutmottagningar i Sverige då vi ansåg att det var 

mest relevant för vårt fortsatta arbete. Motivet till denna studie är att få en ökad förståelse 

för sjuksköterskans arbete och se områden som sjuksköterskor anser kan förbättras.  
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2. Syfte 

 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning i Sverige 
 
3. Metod 
 

Studien har valts att genomföras som en litteraturstudie där vi har granskat studier om 

sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsarbete på svenska akutmottagningar. En 

litteraturstudie beskrivs som ett strukturerat arbetssätt för att skapa sig en bild över ett valt 

område (Friberg 2012 s.116).  

 

3:1 Sökmetod 

 

Vetenskapliga artiklar som svara mot syftet har sökts i databaserna Pub Med och Cinahl 

eftersom de innehåller många vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. Fokus på 

litteratursökningen har varit kvalitativa studier med inriktning på sjuksköterskors 

erfarenheter av sitt arbete på svenska akutmottagningar för att få en beskrivande bild av 

deras arbete. Först identifierades relevanta sökord och översatte dessa till engelska. Sökord 

som användes var nursing, caring, nurse-patient relations, emergency service hospital, 

Sweden, emergency department och experience. En boolesk sökning genomfördes och 

kompletterades med trunkering enligt Friberg (2012, s.58-60). Vi gick även vidare med en 

manuell sökning i artiklarnas referenslistor för att hitta så många relevanta artiklar som 

möjligt.  

För översikt av artikelsökning se tabell 1 Bilaga 1 och tabell 2 bilaga 2. 

 

 

 

3:2 Urval 

 

Urvalet av artiklar har skett i fyra steg där inklusionskriterier var artiklar som var etiskt 

granskade och svarade mot syftet, var studier från akutmottagningar i Sverige som 

beskriver sjuksköterskors perspektiv och erfarenheter av sitt arbete. Valet av att endast 

välja artiklar från Sverige var för att få en så klar bild som möjligt av hur det är att arbeta 
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som sjuksköterska på en akutmottagning i Sverige. Sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

ansvar kan variera mellan olika länder därför ansåg vi att vi skulle få en klarare bild om vi 

enbart fokuserade på Sverige. Studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 

vara skrivna på 2000-talet. Exklusionskriterier var artiklar som inte är skrivna på svenska 

eller engelska. Studier som berör prehospitalt arbete, artiklar om arbete på vårdavdelning 

och artiklar som inte handlar om svenska akutmottagningar. Studier som inte svarar mot 

syftet och studier skrivna före 2000-talet har exkluderats. I steg 1 lästes titeln på artiklarna 

för att se att de verkade passa syftet i vår studie. I steg 2 lästes abstrakten igenom på de 

artiklar som valts ut i steg 1. De artiklar som fanns kvar efter steg 1 och 2 lästes i sin helhet 

av författarna var för sig och diskuterades sedan i steg 3. Artiklarna från den systematiska 

litteratursökningen och från den manuella sökningen lästes i sin helhet i steg 3. I detta steg 

föll fem artiklar bort då de inte svarade mot syftet. Många artiklar förekom i både Pub Med 

och Cinahl. De artiklar som valdes ut har sedan granskats enligt SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa artiklar där tre artiklar föll bort då de höll för låg kvalité. Med stöd av 

granskningsmallen utformades kvalitetsgraderingar på artiklarna. För 

kvalitetsgranskningsdokument se Bilaga 3. Artiklarna graderades utifrån studiernas urval, 

analys och metod samt etiskt godkännande. Denna granskning resulterade i sex artiklar 

med hög kvalité och två artiklar med medelhög kvalité som gick vidare till analys. I en 

studie har forskarna använt sig av videoinspelningar och i en annan studie användes 

observationer de övriga sex är intervjustudier. De valda artiklarna har sedan analyserats för 

att resultera i en beskrivande översikt av området enligt Friberg (2012 s.116). 

För artikelöversikt med kvalitetsgranskning se Bilaga 4. 

 

4. Analys 

 

Artiklarna har analyserats enligt de 3 steg som beskrivs av Friberg (2012 s.140-142). 

Analysen började med att de utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger var för sig och 

diskuterades sedan för att få en helhetsbild. Därefter identifierades de textenheter i de 

valda artiklarnas resultat som svarade mot syftet och dessa textenheter samt omgivande 

text togs med så att sammanhanget kvarstod. Meningarna har sedan kortats ned och 

översatts till svenska. Under analysarbetet återgick vi kontinuerligt till originaltexterna för 

att kontrollera validitet, undvika egna tolkningar och även för att kontrollera att 

textenheterna svarade mot syftet. Textenheter med likartat innehåll har sorterats i grupper 
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och dessa har skapat subkategorier. De subkategorier med liknande innehåll har 

sammanförts och dessa har sedan delats in i kategorier enligt SBU (2014, s.103).  

 

5. Forskningsetik 

 

Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien är etiskt granskade. I all forskning av 

människor och djur måste forskarna ha ett etiskt övervägande. Forskning om människor 

styrs av etiska regler för att bevara människans integritet, det styrks i lagen (SFS 2003:460) 

som innehåller riktlinjer för etisk prövning av forskning beträffande människor. Under hela 

arbetet har en medvetenhet om våra tidigare kunskaper funnits. För att undvika att våra 

egna erfarenheter som sjuksköterskor på en svensk akutmottagning skulle påverka 

analysen och tolkningen har arbetet planerats och utförts metodiskt och systematiskt.  

 

6. Resultat 

Tabell 3 Sammanställning av subkategorier och kategorier.   

Subkategori Kategori 
Att arbeta med Triage  
 

Att fortsätta observera patienten efter 

den initiala bedömningen  

 

Sjuksköterskans bedömning av patienten 
 

 

 

Att ha förmåga att skapa kontakt och 
förtroende 
 

Att bemöta omvårdnadsbehov 

 

Att ha en tydlig kommunikation och ge 

information 

 
Hinder för sjuksköterskans omvårdnad 
av patienten 
 

Sjuksköterskans omvårdnadsfokus 

 

 

Att arbeta med många uppgifter 
parallellt 
 
Att arbeta under tidspress och stress 
 

 
Sjuksköterskans förmåga till 
multitasking 
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6:1 Sjuksköterskans bedömning av patienten 
 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskan bedömer patienterna medicinskt och 

omvårdnadsmässigt med hjälp av standardiserade dokument för att skapa en prioritet. 

Sjuksköterskan fortsätter sedan att observera och behandla patienten efter den initiala 

bedömningen. 

 
Att arbeta med Triage  
 

Sjuksköterskans arbete i triage består av snabba, korta och standardiserade vårdmöten 

(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012).  När 

patienter inkommer till akutmottagningen gör sjuksköterskan en snabb bedömning av 

patienten en så kallad Triage (Elmqvist et al., 2012; Andersson, Omberg & Svedlund, 2006; 

Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2005). Alla patienter bedöms för att sortera ut akuta och 

livshotande tillstånd från de icke akuta patienterna. Vid Triage är sjuksköterskans primära 

uppgift att göra en korrekt medicinsk prioritering men en omvårdnadsbedömning ingår 

även i bedömningen. Detta utförs under en kort tid och kräver egenskaper som erfarenhet, 

kunskap och intuition hos sjuksköterskan (Andersson et al., 2006; Elmqvist et al., 2012). 

Bedömningen innefattar både observationer och specifika frågor där sjuksköterskan skapar 

sig en uppfattning av patientens problem. Sjuksköterskorna arbetar med manualer och 

efter principen att alla skall utföra bedömningen av patienten på samma sätt. 

Sjuksköterskorna anser att triageringen blir lättare och säkrare samt att de får en 

gemensam syn på arbetet (Elmqvist et al., 2012; Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 

2012; Nyström et al., 2003). Sjuksköterskorna anser att manualerna även bidrar till att de 

kan göra snabbare bedömningar och arbeta mer effektivt (Nyström et al., 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Att våga lita på sin egen förmåga anser sjuksköterskorna vara av vikt i sin bedömning av 

patienten. Även erfarenhet anses viktigt och yngre sjuksköterskor rådfrågar sina mer 

erfarna kollegor när de är osäkra (Andersson et al., 2006). Men att ge en patient en 

medicinsk prioritering efter ett kort möte kräver mod enligt sjuksköterskorna eftersom den 

bedömningen ligger till grund för patientens fortsatta vård (Andersson et al., 2006). 

Sjuksköterskor beskriver hur de kan ge en högre prioritet på patientkategorier till exempel 

barn som har svårt att vänta eller i fall där de känner sig osäkra (Andersson et al., 2006; 

Elmqvist et al., 2012). 
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Att fortsätta observera patienten efter den initiala bedömningen  

 

Sjuksköterskan gör en fortsatt bedömning av patienten under hela vistelsen på 

akutmottagningen (Andersson et al., 2012; Andersson et al., 2006 ). Studier visar hur 

sjuksköterskans arbete snabbt kan förändras, sjuksköterskan behöver vara flexibel och 

anpassningsbar och vara beredd på att något oförutsägbart kan inträffa med patienterna 

(Andersson et al., 2012; Andersson, Wireklint, Nilsson & Jakobsson, 2014; Elmqvist et al., 

2012; Nyström et al., 2003). Att redan från början skapa en kontakt med patienten kan 

senare underlätta för sjuksköterskan att uppmärksamma och se förändringar i patientens 

tillstånd (Andersson et al., 2012). Studier beskriver hur en erfaren sjuksköterska kan följa 

patienter med diskreta besvär som skulle kunna utvecklas till något allvarligt samt att 

upptäcka ovanliga tillstånd som inte kommer fram med de standardiserade manualerna 

(Elmqvist et al., 2012; Forsberg, Muntlin & von Thiele, 2015). Sjuksköterskan måste kunna 

se symtomen och förstå försämring eller förbättring i patientens tillstånd för att få en bättre 

förståelse av patienten och kunna ge rätt vård (Kihlgren et al., 2005; Wiman & Wikblad, 

2003). En stor andel av sjuksköterskorna anser att ett gott omdöme och den ”kliniska 

blicken” är en av de viktigaste kompetenserna att ha, den kan beskrivas som att ha 

intuitionen och erfarenheten att se när något inte står rätt till med patienten (Andersson et 

al 2006; Elmqvist et al., 2012). Sjuksköterskorna i en studie ansåg att ett holistiskt 

perspektiv av patienten är nödvändigt (Andersson et al., 2014). När någon till exempel 

ramlat behöver sjuksköterskan ställa sig frågan ”varför ramlade han?” för att skapa sig en 

helhetsbild av problemet (Andersson et al., 2006). Sjuksköterskor beskriver i flera studier 

att deras arbete innebär många och svåra val och att det krävs en god och bred kompetens 

(Andersson et al., 2014; Andersson et al., 2006; Nyström et al., 2003). 

 

6:2 Sjuksköterskans omvårdnadsfokus 

 

Sjuksköterskan försöker skapa en kontakt och ett förtroende hos patienten där viktiga delar 

är kommunikation och information. Men det finns omständigheter som försvårar för 

sjuksköterskan att ge en god omvårdnad och sjuksköterskor på akutmottagning prioriterar 

ofta de praktiska delarna av omvårdnaden. 
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Att ha förmåga att skapa kontakt och förtroende 
 

Under vårdmötet på akutmottagningen försöker sjuksköterskan att skapa en kontakt och 

relation med patienten och deras anhöriga (Andersson et al., 2012; Nyström et al., 2003; 

Elmqvist et al., 2012). Genom att direkt skapa denna kontakt kunde sjuksköterskan 

utveckla ett förtroende hos patienten (Andersson et al., 2012). Sjuksköterskorna använde 

sig både av verbal och icke verbal strategi för att utföra detta. Att placera sig själv bredvid 

patienten och att röra lätt vid denne kan skapa en känsla av samhörighet (Andersson et al., 

2012). Sjuksköterskan försöker upprätthålla och stärka patientens värdighet samt vara 

känslig i sin kontakt (Wiman & Wikblad, 2003). När sjuksköterskorna kan inge förtroende 

kan de även få patientens oroskänslor att minska (Nyström et al., 2003). Det är även viktigt 

att ha en kunskap och förståelse för att kunna möta varje enskild patient och dess anhöriga 

som individer och för att de skall känna sig trygga (Andersson et al., 2012; Elmqvist et al., 

2012; Kihlgren et al., 2005).  

 

Det framkommer att sjuksköterskor anser att bemötandet är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete på akutmottagningen och hur de uppfattas av patienten (Nyström et al., 2003; 

Kihlgren et al., 2005). Sjuksköterskor beskriver hur bemötandet ofta är beroende av 

personkemin mellan patient och sjuksköterska, när personkemin inte fungerade så utförde 

sjuksköterskorna enbart sina praktiska arbetsuppgifter (Kihlgren et al., 2005). 

Sjuksköterskorna anser att det behövs ett holistiskt perspektiv samt en förmåga att kunna 

skapa ett förtroende under det korta mötet (Andersson et al., 2012; Andersson et al., 2014).  

 

Att bemöta omvårdnadsbehov 

 

Sjuksköterskor beskriver hur omvårdnaden på akutmottagningen framförallt fokuseras på 

de basala behoven som elimination, nutrition eller en bekväm ställning i sängen 

(Andersson et al., 2014; Nyström et al., 2003). I en studie av Nyström et al., (2003) 

uppmanades sjuksköterskor att beskriva omvårdnad. De beskrev då endast praktiska saker 

till exempel att följa någon på toaletten eller att ge information. Från akutsjuksköterskors 

synpunkt är det viktigt för dem att ha en god baskunskap om olika sjukdomar för att kunna 

ge en god omvårdnad (Andersson et al., 2014; Larsson Kihlgren et al., 2005; Nyström et al., 

2003). Även att känna sig ansvarig ansåg de vara en viktig förutsättning för att ha modet att 

möta patienten och anhöriga i svåra situationer (Kihlgren et al., 2005). Sjuksköterskorna i 

studien anser att de är duktiga på sina medicinska uppgifter men känner sig ibland 
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otillräckliga när det kommer till att tillgodose patienternas basala omvårdnadsbehov 

(Larsson Kihlgren et al., 2005). En annan egenskap som sjuksköterskor anser är viktig är 

att kunna tolka patientens sinnestämning och kunskapsnivå (Nyström et al., 2003). 

Sjuksköterskor betonar vikten av att lyssna på patienten, förstå deras behov och möta dem. 

De poängterade även hur viktigt det är att respektera patienten och upprätthålla deras 

värdighet (Larsson Kihlgren et al., 2005). Hur omvårdnaden ges beror på vem som ger den, 

sjuksköterskorna förklarar detta med att det inte finns några tydliga riktlinjer om vilken 

omvårdnad som skall ges vid olika tillstånd (Nyström et al., 2003). Vissa sjuksköterskor 

kan vara uppmärksamma och förutse patientens olika behov innan det yttrats, detta kan 

innebära till exempel att ge en kudde till patienten, erbjuda stöd till toaletten eller att ge en 

stol till anhöriga (Larsson Kihlgren et al., 2005). 

 

Att ha en tydlig kommunikation och ge information 

 

För att minimera patienterna och anhörigas osäkerhet och frustration tycker 

sjuksköterskorna att det är viktigt att informera om förväntad väntetid och varför de 

behöver vänta (Andersson et al., 2012; Andersson et al., 2014; Elmqvist et al., 2012). Vissa 

gånger kan det räcka med att bara ge ögonkontakt eller ett leende när de passerar patienten 

så att de märker att de inte är bortglömda (Larsson Kihlgren et al., 2005).  Ibland ger 

sjuksköterskan bara en snabb information och det de anser är mest relevant, 

sjuksköterskorna ansåg att det svåraste i samtalet med patienten var att snabbt få dem att 

förstå och hålla fokus på relevant information (Elmqvist et al., 2012). Att sjuksköterskan 

hela tiden vill vara beredd på att ta hand om nästa dåliga patient kan göra att 

kommunikationen med väntande patienter kan bli kort och bristfällig (Elmqvist et al., 

2012). Sjuksköterskor beskriver hur de försöker skapa en närvaro i kontakten med 

patienten, både fysiskt och psykiskt. På akutmottagningen försöker sjuksköterskan snabbt 

skapa ett förtroende med både verbal och icke verbal kommunikation (Andersson et al., 

2012; Nyström et al., 2003). Det innebär till exempel att ta sig tid till att sitta med 

patienten, lyssna, kommunicera och skapa ögonkontakt (Kihlgren et al., 2005; Wiman & 

Wikblad, 2003). En sjuksköterska beskrev att det kan vara bra att informera en orolig 

patient om vad som kommer att hända på ett lugnt och tydligt sätt och att sjuksköterskan 

behöver ha ett öppet tillvägagångssätt och vara öppen i sin kommunikation med patienten 

(Wiman & Wikblad, 2003).  
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Hinder för sjuksköterskans omvårdnad av patienten 
 
Sjuksköterskor anser att det är de medicinska arbetsuppgifterna som att administrera 

läkemedel, kontrollera vitalparametrar samt medicinska undersökningar som prioriteras 

framför omvårdnadsåtgärder på en akutmottagning (Andersson et al., 2012; Elmqvist et al., 

2012; Nyström et al., 2003) detta har samlats under begreppet instrumentell omvårdnad av 

(Nyström et al., 2003). Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden kom i andra hand 

eftersom de arbetade på en akutmottagning, de hade tränats för att ge akutvård och ansåg 

därför att de inte var bra på att ge en god omvårdnad (Kihlgren et al., 2005). En 

sjuksköterska beskriver hur den basala omvårdnaden i större grad blivit överlagd på 

undersköterskor i takt med att sjuksköterskan fått fler andra arbetsuppgifter (Andersson et 

al., 2012). Sjuksköterskor beskriver att det kan vara svårt att ta sig tid att sätta sig in i 

patientens hela livssituation när nästa patient hela tiden finns i bakhuvudet (Elmqvist et al., 

2012). En sjuksköterska beskriver detta som att det inte går att stanna för länge hos en 

patient eftersom hen hela tiden skall vara beredd på akuta situationer (Nyström et al., 

2003). Det kan vara svårt för sjuksköterskan att hinna med att ge en god omvårdnad när 

arbetsbelastningen är hög och det är många medicintekniska uppgifter som behöver 

utföras. Sjuksköterskor upplever att det saknas tid i omvårdnaden av patienterna och att de 

inte kan bemöta de krav som de upplever att patienterna har på dem (Larsson Kihlgren et 

al., 2005). Att sjuksköterskan skapar en relation med patient och anhöriga är grunden till 

att skapa ett förtroende, men det kan upplevas som ett problem för sjuksköterskorna 

eftersom de har så lite tid till varje patient (Andersson et al., 2012; Nyström et al., 2003). 

Andra studier visar att sjuksköterskor tycker det är svårt att ge patienter en individuellt 

anpassad vård och att tillgodose de basala behoven eftersom de har så många andra 

arbetsuppgifter (Andersson et al., 2012; Kihlgren et al., 2005). Det är de akuta och 

livräddande åtgärderna som är de arbetsuppgifter som anses vara viktigast, den medicinska 

kompetensen tycker sjuksköterskan är viktigare och har högre status än omvårdnaden 

(Andersson et al., 2014; Kihlgren et al., 2005 ). Det framkommer att praktiska egenskaper 

värderas högt medan en empatisk attityd inte anses som något som behövs inom 

akutsjukvård ( Nyström et al., 2003).  

 
.  
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6:3 Sjuksköterskans förmåga till multitasking 
 
Litteraturstudien visar att sjuksköterskans arbete på akutmottagningen består av många 

parallella arbetsuppgifter och en känsla av att arbetsuppgifterna skall utföras snabbt. 

Akutmottagningen kan vara en stressig arbetsplats där många orsaker bidrar till en känsla 

av stress. 

 

Att arbeta med många uppgifter parallellt 
 
Att jobba på akutmottagning beskrivs av sjuksköterskor som en kontinuerlig rörelse mellan 

att utföra livräddande åtgärder och att samtidigt kunna skapa en god relation till patient 

och anhöriga (Elmqvist et al., 2012). Ett problem inom akutsjukvården är att 

sjuksköterskan tvingas jobba med flera parallella uppgifter och flera patienter samtidigt så 

måste sjuksköterskan vara fokuserad på den uppgift de håller på med (Andersson et al., 

2014; Forsberg et al., 2015) . För att vara redo om någon akut sjuk skulle komma så 

strävade sjuksköterskorna efter att kunna anpassa sig efter arbetsbörda samt ha ett bra 

arbetsflöde där struktur och samordning var nyckelorden. Sjuksköterskor ser det som sin 

uppgift att ansvara för att samordna och planera arbetet framåt för att få ett bra flöde 

(Andersson et al., 2012).  Ofta hinner sjuksköterskan inte slutföra uppgiften innan något 

nytt måste påbörjas. Emellertid ansåg många sjuksköterskor att det varierande arbetet och 

multitasking var en del i att jobba på akutmottagning och för vissa var det själva tjusningen 

med arbetet (Forsberg et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde det mest optimalt att snabbt 

kunna skapa en kontakt med patienten samtidigt som patienten prioriterades och 

bedömdes ur ett medicinskt perspektiv (Andersson et al., 2012). Att kunna hantera många 

och parallella arbetsuppgifter ansågs så viktigt av sjuksköterskor att de som hade 

svårigheter med det borde söka jobb någon annanstans (Forsberg et al., 2015). 

 
Att arbeta under tidspress och stress 
 

Sjuksköterskor beskriver hur arbetssituationen på akutmottagningen kan vara stressande 

(Forsberg et al., 2015; Nyström et al., 2003). Arbetet på akutmottagning jämfördes med ett 

sprint lopp, sjuksköterskan var hela tiden beredd på startskottet för att ta hand om skadade 

eller akut sjuka patienter (Elmqvist et al., 2012). Men stressen ansågs av sjuksköterskorna 

vara relaterat till andra saker än en hög arbetsbelastning och många parallella 

arbetsuppgifter (Forsberg et al., 2015). Stressen kan istället bero på att till exempel vänta på 

undersökningar eller att jobba med ovana kollegor (Forsberg et al., 2015). I en studie tyckte 
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nästan alla intervjuade sjuksköterskor att stress och att ha mycket att göra inte skapade 

problem i deras arbete (Andersson et al., 2006). Det beskrivs som frustrerande för 

sjuksköterskorna när akutmottagningen blir överbelastad av icke akuta patienter och 

patienter som inte kommer iväg till vårdavdelningar. Det höga patientantalet leder till att 

sjuksköterskorna upplever en stress (Andersson et al., 2014; Forsberg et al., 2015). Även i 

bedömningsarbetet finns en medvetenhet om att patienterna skall bedömas på så kort tid 

som möjligt då nästa patient väntar (Andersson et al., 2006; Andersson et al., 2012; 

Nyström et al., 2003). Sjuksköterskorna betonade att de ville ha mer erfarna och 

kontinuerliga läkare på akutmottagningen, när läkaren inte tar något beslut så får patienten 

vänta (Andersson et al., 2014; Andersson et al., 2012; Kihlgren et al., 2005). 

 

7. Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att från sjuksköterskors erfarenheter belysa 

sjuksköterskans arbete på svenska akutmottagningar. Analysen resulterade i tre kategorier 

med åtta subkategorier. De olika kategorierna som vi fann under artikelgranskningen var 

sjuksköterskans bedömning av patienten, sjuksköterskans omvårdnadsfokus, 

sjuksköterskans förmåga till multitasking. Litteraturstudien resultat kommer att diskuteras 

och relateras till andra studier samt Hendersons teori  om grundläggande behov 

(Henderson, 1982), Travelbees omvårdnadsfilosofi (Travelbee, 1971) samt anknytas till 

Hälso och Sjukvårdslagen(HSL 1982:763).  

 

7:1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskor beskriver hur deras arbete på 

akutmottagning består av snabba korta möten där sjuksköterskan gör en bedömning 

av patienten med hjälp av standardiserade mallar. Enligt HSL (1982) ska den som har 

störst behov av vård ha företräde till vården. På många akutmottagningar är det 

sjuksköterskorna som har till uppgift att bedöma patienterna och avgöra vem som 

skall ha vård först. Bedömningen av patienten skall utföras snabbt och fortsätter 

sedan kontinuerligt under patientens vistelse på akutmottagningen. Sjuksköterskor 

anser att de standardiserade mallarna är ett hjälpmedel som är mycket användbart 

särskilt för nyutexaminerade eller orutinerade akutsjuksköterskor, liknande resultat 

återfinns i en studie av Jakobsson & Wann-Hansson (2013). När sjuksköterskan 
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känner sig osäker kan det vara bra att diskutera med mer erfarna sjuksköterskor då 

erfarenhet spelar en viktig roll i bedömningsarbetet. Bedömningsarbetet innebär ett 

stort ansvar för sjuksköterskan och för att på ett säkert sätt kunna bedöma patienten 

behöver sjuksköterskan ha kunskap, erfarenhet och intuition för att kunna sortera ut 

allvarliga akuta tillstånd från icke akuta patienter. 

 

Omvårdnadsbedömningen som sjuksköterskan gör vid triage ligger som grund för 

omvårdnaden och ligger till grund för de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför. 

Det kan vara allt ifrån en nedsatt spontanandning till en nedsatt egenvårdsförmåga vid 

påklädning, ängslan/oro eller smärtlindring. Detta stämmer väl överens med Hendersons 

teorier om hur en handlingsplan bör upprättas där patientens behov tas upp. Hänsyn skall 

tas utifrån patientens ålder, temperament, sociala ställning, fysisk och intellektuell 

kapacitet samt sjukligt tillstånd (Henderson, 1982). Sjuksköterskan är huvudansvarig för 

patientens omvårdnad men mycket av sjuksköterskans arbete på akutmottagning är det 

som benämns instrumentell omvårdnad. Många sjuksköterskor i studierna beskriver 

fysiska och tekniska uppgifter i arbetet med patienten när de uppmanades att beskriva 

omvårdnad.  

 

Resultatet visar hur sjuksköterskor beskriver sin syn på omvårdnadsfokus. Mycket av de 

uppgifter en sjuksköterska har på en akutmottagning kan anses vara en del i den 

instrumentella omvårdnaden och i det akuta omhändertagandet är det den delen av 

omvårdnaden som är det primära. Men för mycket fokus på den instrumentella omvårdnad 

kan leda till att patienten behandlas och blir sedd som ett objekt. En sjuksköterska som är 

uppmärksam och vänlig uppskattas mycket utav både anhöriga och patient även om inte 

mer arbete utförts (Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). Vi anser att 

kunna tillgodose alla dessa delar samtidigt är tecken på en bra utbildad, rutinerad, 

engagerad och kompetent sjuksköterska. För att lättare kunna sätta sig in i vårdtagarens 

situation och att kunna förstå vad hen behöver så är det viktigt för vårdaren att skapa en 

relation och lära känna vårdtagaren väl (Henderson, 1982). På en akutmottagning kan detta 

upplevas som svårt att genomföra då mycket fokus inom akutsjukvården är på den kliniska 

vården (Strömberg, 2004). För patienter som bedöms som icke brådskande kan det som 

Muntlin et al., (2006) beskriver vara extra viktigt med den basala omvårdnaden. Att t.ex. en 

patient som fått vänta i flera timmar erbjuds något att äta kan bidra till att patienten 

upplever vården som god. Om vården på akutmottagningen ses utifrån Virginia 
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Hendersons behovsteori om att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett 

medicinsk diagnos och behandling. Grunden i denna teori är att de vitala behoven som till 

exempel att patienten andas prioriteras högre än andra omvårdnadsbehov som att 

patienten får ge uttryck för sina känslor och önskemål (Henderson, 1982). En sjuksköterska 

på akutmottagning får ofta prioritera sin tid och det är de mest akuta behoven som hinns 

med. Viljan till att sitta ner och prata med patienterna kan ofta finnas men blir ofta 

bortprioriterad då tiden behöver läggas på mer medicinska och praktiska arbetsuppgifter. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor anser att kommunikation och information är en 

viktig del av god omvårdnad och är grunden för att bygga upp en förtroendefull 

relation. En känsla av att inte få information om vad som händer kan skapa missnöje 

under besöket på akutmottagningen. Enligt Travelbee (1971) är kommunikationen 

sjuksköterskans bästa redskap för att lära känna och skapa kontakt med sin patient. 

Hon menar även att omvårdnaden når sitt syfte genom mellanmänsklig relation. En 

god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förbättra vården och 

minska irritation och stress hos patienten. Att konfronteras med sjukdom kan skapa 

en osäkerhet hos patienten, denna känsla kan förstärkas om inte patienten får tydlig 

och tillräcklig information. För att hjälpa patienten att hantera osäkerheten är det 

viktigt att skapa en bra kontakt och ge kontinuerlig information. Information är även 

grunden för att patienten skall kunna vara delaktig i sin egen vård, den skall vara 

tydlig, saklig och korrekt samt att sjuksköterskan skall försäkra sig om att patienten 

har förstått informationen. Enligt HSL (1982:763) skall sjuksköterskan tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Resultatet visar även hur 

den icke verbala kommunikationen är av vikt, sjuksköterskan ska inte enbart att ge 

information utan också vara ett känslomässigt stöd. För att mötet skall bli bra så 

anser sjuksköterskor att ett bra bemötande, vara närvarande, ta sig tid att lyssna och 

”vara där” för patienten. Även om de fysiska skadorna skall prioriteras i första hand 

så är det viktigt för sjuksköterskan att se patientens emotionella behov för att minska 

lidandet. Mötet med sjuksköterskan i den akuta situationen kan för patienten bli mer 

positivt om patienten blir bekräftad och sedd som individ. Enligt Travelbees 

omvårdnadsteori är det patienten som skall vara i centrum. Sjuksköterskan skall se 

alla patienter som likvärdiga och det är av vikt att direkt bygga upp en bra relation 

och tillgodose patientens behov. Patientens subjektiva upplevelse av hälsa är det som 

bör vara utgångspunkten för omvårdnaden (Travelbee 1971). En patient med mindre 
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allvarlig sjukdom kan uppleva en hög grad av ohälsa och vice versa. Ibland kan det 

skapa problem när en patient till exempel inte vill stanna kvar på sjukhuset men är i 

behov av medicinsk behandling. Vissa patienter kan må relativt bra men ha 

alarmerande provsvar eller hjärtarytmier. Som sjuksköterska är det av vikt att ta 

tillvara den lilla tid som finns till varje enskild patient till att visa empati och att ge 

information för att minska patientens upplevelse av ohälsa eller för att informera om 

deras sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan behöver tänka på att många gånger kan det 

för patienten och anhöriga vara viktigare hur sjuksköterskan uppträder och är än vad 

hen faktiskt gör.  

 

Litteraturstudien visar hur sjuksköterskor upplever att det är det medicinska arbetet 

de känner att de får mest uppskattning för. De medicinska uppgifterna anser 

sjuksköterskorna har högre prioritet, de anser att de får mer uppskattning bland 

kollegor och chefer för sina medicinska kvalitéer och omvårdnaden av patienterna 

kommer i andra hand. Även om omvårdnad ibland kommer i andra hand och kan 

upplevas som ett hinder i akutsjukvården så är det människor vården arbetar med. 

Lagen är mycket tydlig på att patienten skall vara i fokus som en individ med 

medbestämmanderätt, trygghet, bibehållen integritet och en känsla av värdighet 

(HSL 1982:763).  

 

Hälso- och sjukvården är idag utsatt för en hög arbetsbelastning och personalen är 

belastad. Andelen äldre människor ökar och detta leder till ett ökat vårdbehov. 

Många kommuner drar in på vårdhemsplatser och fler sjuka skall vårdas i hemmet. 

Ett större antal patienter på akutmottagningar medför att det blir mindre tid för 

sjuksköterskan att se till den enskilde patientens behov. Men en allt större 

befolkningsmängd i Sverige i kombination med minskat antal akutmottagningar 

bidrar till en högre press på akutmottagningen samt mindre tid för sjuksköterskan att 

ägna sig åt varje enskild patients omvårdnadsbehov (Tadjerbashi, Khoshnood, 

Nordberg & Ekelund 2012). Sjuksköterskorna upplever att det blir en tidspress på allt 

arbete, uppgifter handläggs snabbt för att vara redo på nästa uppgift. När det även 

blir nerdragningar av sjukhusens vårdplatser leder detta till att patienterna blir kvar 

längre på akutmottagningen för att det inte finns en ledig säng på vårdavdelningen. 

Detta kan sammanfattas som att resurserna minskar men vårdbehovet ökar 

(Eriksson, Chiappe & Sellström. 2003. Tadjerbashi et al., 2012).  Sjuksköterskor på 
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akutmottagningen arbetar ofta under tidspress och med många parallella 

arbetsuppgifter där tidsbrist ofta upplevs som ett problem. Sjuksköterskor på 

akutmottagning är den yrkesgrupp på akutmottagningen som arbetar med flera 

uppgifter samtidigt vid flest antal tillfällen (Berg, Ehrenberg, Florin, Östergren & 

Göransson 2012). Det ställs även krav på akutsjuksköterskan att hon skall klara av 

akuta och stressfyllda situationer (Healy & Tyrell 2011). Arbetet kräver ett gott 

samarbete kräver en god kommunikation mellan personalkategorierna, för när inte 

kommunikationen fungerar så tenderar samarbetet att fallera. För att sjuksköterskan 

skall kunna vara en god ledare i stressande situationer, är det viktigt med samarbete 

med andra yrkeskategorier och att tydliga rutiner finns (Vasli & Dehghan-Nayeri 

2015). 

 

Arbetet präglas av ett högt patientflöde och hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna. Detta leder till korta patientmöten där sjuksköterskans bemötande 

blir väldigt viktigt. Resultatet visar att sjuksköterskorna anser att kommunikationen 

både med patienten och andra yrkeskategorier är viktig. Sjuksköterskor anser att 

multitasking och stress är stora faktorer som påverkar deras arbete.  

Litteraturstudien visar att det finns möjligheter till förbättring i sjuksköterskans 

arbetssätt på akutmottagning. Att ha kunskap om och insikt i sjuksköterskans arbete 

på akumottagning kan underlätta för förbättringsarbeten i framtiden. Vi anser att det 

är viktigt att sjuksköterskan tänker på hur hen bemöter patienten, det är en relativt 

enkel åtgärd men kan vara avgörande för hur mötet med patienten blir. Människor 

från alla samhällsklasser och med olika ursprung kommer till akutmottagningen och 

sjuksköterskan ställs inför framförallt språkliga och kulturella utmaningar. I mötet 

mellan sjuksköterska och patient bör sjuksköterskan även prioritera och göra sitt 

yttersta för patienten oavsett ålder, klass, kön och/eller etnicitet. Varje person är unik 

och oersättlig, både kulturen och familjen är betydelsefulla (Travelbee, 1971) 

Detta kan leda till ett förbättrat samspel och att patienten känner att sjuksköterskan 

bryr sig om dem.  
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7:2 Metoddiskussion 

 

Den metod som valts i detta arbete är en litteraturbaserad översikt enligt Friberg (2006). 

Denna metod ger en beskrivning, fördjupning och förklaring av människors uppfattning 

och upplevelser av en situation (Polit & Beck 2014). Det finns både fördelar och nackdelar 

med en litteraturstudie. Positivt är att forskning redan är gjord på det valda ämnet och en 

översikt av ämnet och kunskapen kan sammanställas. Det negativa som kan uppkomma, 

och som måste beaktas, är att det är andra som har analyserat och tolkat den data och 

resultat som framkommit. Vi kombinerade flera olika sökord för att relevanta artiklar inte 

skulle missas. Sökorden som använts anser vi vara relevanta för området som valts. 

Sökningar utfördes databaserna var Cinahl och PubMed för att dessa är omfattande inom 

omvårdnad och medicin. En svaghet i studien kan vara att det inte söktes i fler databaser. 

Artiklar hittades i databaserna genom en systematisk sökning. Vi fortsatte med en manuell 

sökning då vi ansåg att det var en styrka att inte enbart förlita oss på sökord och databaser 

eftersom vi inte är experter inom området och att relevanta artiklar därmed kunde överses. 

Sverige var en av avgränsningarna som vi använde oss av i studien. Detta innebär att all 

forskning från andra länder blivit exkluderade. Vi anser att studien skulle kunna överföras 

till andra länder med likvärdig samhällsstruktur och sjukvårdsinrättningar med liknande 

prioriteringssystem. En svårighet som uppkom var att det inte finns så mycket artiklar som 

beskriver akutsjuksköterskornas syn på omvårdnad i Sverige. Sökningen skulle kunna 

breddas till att inkludera till exempel Skandinavien för att finna mer material men vi har 

ändå valt att endast fokusera på Sverige. Anledningen med den geografiska avgränsningen 

är baserat på författarnas nuvarande arbetsplats och land. Valet av att artiklarna skulle vara 

skriva på 2000- talet var att författarna önskade färsk data och så färska resultat som 

möjligt. Under artikelsökningen framkom många artiklar som belyste patienter eller 

anhörigas syn på bemötande och omvårdnad. Dessa artiklar exkluderades då de inte 

svarade mot studiens syfte. Även då sökordet nursing användes var det inte alltid 

sjuksköterskor som besvarade frågorna om omvårdad. Under analysen så granskades 

artiklarna noggrant så att det enbart kom med meningsenheter där det var tydligt att 

sjuksköterskor beskrev sina upplevelser. En risk och svårighet för eventuella tolkningar av 

analysmaterialet är att författarna har många års erfarenhet av arbetet som sjuksköterskor 

på en svensk akutmottagning. Vi har erfarenhet, förståelse och igenkännande av det 

resultat som framkommit i de olika artiklarna. Under analysarbetet har vi varit medvetna 

om våra praktiska och teoretiska förförståelse men anser att vi kunnat hantera detta genom 
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att reflekterat, diskuterat och arbetat textnära med analysmetoden. Förförståelsen kan ha 

påverkat val av sökord samt spelat in hur artiklarna analyserats och därmed vilka 

kategorier som identifierades. Denna förförståelse kan ses både som en styrka och som en 

svaghet och författarna har försökt att ifrågasätta sin förförståelse samt strävat efter att 

förhålla sig objektiva gentemot datamaterialet. Författarna upplevde det svårt att 

identifiera och skapa passande kategorier till de olika områdena. De områden som 

framkom överlappade varandra och det utgjorde ett problem till att särskilja de olika 

huvudkategorierna och subkategorierna samt avgöra vilka resultat som skulle stå under 

respektive kategori. Även om kategorierna är särskilda kan en viss integration synas i texten 

då vissa kategorier står i beroende av varandra på ett sätt som omöjliggör en definitiv och 

ren uppdelning. Litteratursökningen inom detta område upplevdes som svårt då studier 

inom akutsjukvård oftast fokuseras på den kliniska vården medan omvårdnadsstudier hade 

lite kopplingar till akutmottagningar och akutsjukvård. Författarna studerade Nyströms 

(2003) bok, där omvårdad var direkt kopplad till akutsjukvård och gav en bra och bred bild 

av omvårdnad på akutmottagningar för att få inspiration till skrivandet. En viktig sak att 

poängtera är att även om vi har relativt bra kunskaper inom det engelska språket så är inte 

engelska vårt modersmål och skulle kunna ha bidragit till feltolkningar av analysmaterialet. 

Vi anser inte att resultatet blivit bättre om andra studier eller om sökningen inte bara 

begränsats till Sverige valts utan är nöjda med vårt urval. 

 

8. Forskningsetisk diskussion 

 

Vi har genom hela arbetet försökt ha en hög etisk medvetenhet. Forskaren bär ytterst 

själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.  

För forskaren innebär dessa principer i praktiken att en undersökning skall vara väl 

motiverad och väl upplagd, så att den kan besvara en relevant fråga (Gustafsson, 

Hermerén, Petersson 2005). Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats och 

förutfattade meningar har försökts att åsidosättas. En upprepad granskning av 

analysmaterialet har genomförts för att undvika feltolkningar och missuppfattningar 

för att på ett sanningsenligt sätt redovisa resultatet. Studierna som ingått i 

litteraturstudien har varit etiskt granskade. Eftersom vi innan denna litteraturstudie 

hade förkunskaper om ämnet har vi som tidigare beskrivit försökt bortse från våra 

egna tankar och värderingar i analysarbetet. Det är svårt för oss att avgöra om våra 
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tidigare erfarenheter påverkat resultatet men vi har gjort vårt yttersta för att försöka 

hålla analysen trovärdig.  

 

9. Konklusion 

 

Sjuksköterskans arbete på en svensk akutmottagning präglas av ett högt arbetstempo 

med hög arbetsbelastning och många patienter. Att ha många parallella 

arbetsuppgifter och många patienter att ta hand om är vardag för sjuksköterskorna 

på akutmottagningen. Att ofta arbeta under tidspress leder till korta patientmötet där 

fokus hamnar på den kliniska vården. Litteraturstudien visar att sjuksköterskor på 

akutmottagningen anser att de behöver goda egenskaper i patientbemötande, goda 

kommunikationsfärdigheter och att kunna ge en bra och tydlig information. Arbetet 

för sjuksköterskorna på svenska akutmottagningar upplevs som både svårt och 

stimulerande. Huvuduppgiften för sjuksköterskan är att ge en individanpassad vård, 

men många studier beskriver omvårdnaden som något som är långt ner på den 

hierarkiska skalan av arbetsuppgifter. De praktiska och medicinska uppgifterna 

prioriteras ofta framför omvårdnaden. Litteraturstudien visar att det behövs mer 

forskning av sjuksköterskors erfarenheter av sitt arbete som omvårdnadsansvarig på 

svenska akutmottagningar. Detta för att få fram både positiva och negativa 

upplevelser från olika situationer för att kunna förbättra arbetssättet och vården.  
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Tabell 1: Översikt av artikelsökning i Cinahl   Bilaga 1 

 

Datum 
för  

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

160229 Nurs*  620130    

 

160229 Nurs* Sweden 3218    
 

160229 Nurs* 
Experience 

Sweden 1120    

160229 Nurs* 

Experience 
Emergency 

Sweden 57    

160229 Nurs* 
Experience 

Emergency 
Depart* 

Sweden 23 10 6 2 

160229 Nurs* 

Caring 
 

Sweden 478    

160229 Nurs* 
Caring 

Emergency 

Sweden 24 8 4 1 
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Tabell 2: Översikt av artikelsökning i Pubmed   Bilaga 2 

 

Datum 
för  

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

160229 Nursing 

 

 258642    

160229 Nursing 
 

Sweden 7545    

160229 Nursing 
Emergency 

service 
hospital 

Sweden 50 20 6 0 

160229 Nursing 

Emergency 
service 

hospital 
Attitude of 

health 
personnel 

Sweden 12 4 3 0 

160229 Nursing 

Emergency 
service 

hospital 
Nurse-

patient 
relation 

 

Sweden 8 5 4 3 

160229 Nursing 
Emergency 

nursing 

Sweden 49 19 5 1 
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsdokument 



 28 

 
 

 

Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsdokument 
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Bilaga 4: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

2014 
Andersson.
H 
Wireklint.B 
Nilsson.K 
Jakobsson.

E 
 
Sverige 
 
Internation
al 
Emergency 
Nursing 
(2014) 22, 
81-87 

”Competenci
es 
In Swedish 
emergency 
departments
- The 

practitioners’ 
and 
managers’ 
perspective” 
 

Att utforska 
vilka 
kompetenser 
och färdigheter 
som 
sjukvårdperso

nal och chefer 
anser är 
nödvändiga för 
det dagliga 
arbetet på 
akutmottagnin
g. 
 

31 stycken ur 
personalen 
(14SSk) och 7 
stycken chefer 
på 2 
akutmottagninga

r i västra 
Sverige. 
Inklusionskriteri
er var en vilja 
att dela sin syn 
på vad som är 
viktigt i det 
dagliga arbetet 
I resultatet skiljs 
läkares,chefers 
och sköterskors 
erfarenheter åt. 
Läkares och 
chefers 
erfarenheter har 
inte redovisats i 
litteraturstudien 
 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturera
de 
grupintervjuer. 
7 

semistrukturera
de 
gruppintervjuer 
med 3-5 
deltagare i 
varje. 7 chefer 
blev intervjuade 
individuellt.  
 
Materialet 
analyserades 
med 
innehållsanalys 

Medicinsk 
kunskap 
värderas högt. 
Omvårdnaden 
av patienten 
värderas inte så 

högt. Det blir 
en hierarki 
inom 
professionerna 
på 
arbetsplatsen 
där de med hög 
medicinsk 
kunskap 
värderas högst. 
Studien anser 
att det behövs 
ett mer 
holistiskt 
tillvägagångssät
t för att få en 
mer 
personbunden 
vård 

Medel 

2005 
Kihlgren,A 
Nilsson,M 
Sørlie,V 
 
Sverige 
 
Journal Of 
Clinical 
Nursing 
(2005) 14, 
601-608 

Caring for 
older 
patients at 
an 
emergency 
department- 
emergency 
nurses´ 
reasoning 

Att använda 
sig av 
erfarenheten 
av 
sjuksköterskor 
inom 
akutsjukvård 
för att skapa 
sig en bild av 
vad som är 
viktigt i 
omvårdnaden 
av äldre 
patienter. 
 

1 
universitetssjukh
us i centrala 
Sverige. Alla 
sjuksköterskor 
på 
akutmottagninge
n blev inbjudna 
och de 10 första 
som ansökte fick 
vara med. Alla 
medverkande 
hade arbetat 
mer än 10 år 
inom yrket 

Intervjustudie 
där författarna 
inledde med en 
öppen fråga 
(beskriv en 
situation där du 
känt att en 
äldre patient 
fick god 
omvårdnad).  
Analyserad med 
tematisk 
innehållsanalys 

Det kan ses 
som en 
utmaning för 
organisationen 
och för 
sjuksköterskorn
a att i framtiden 
prioritera 
annorlunda för 
att finna en bra 
balans mellan 
en god 
omvårdnad och 
medicinskteknis
ka insatser i 
vården av äldre 
patienter 

Hög 
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Bilaga 4: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

 
År 
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalite
t 

2004 
Wiman.E 
Wikblad.K 
 
Sverige 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2004) 
13, 422-
429 

Caring 
and 
uncaring 
encounter
s in 
nursing in 
an 
emergenc
y 
departme
nt 

Belysa “mötet” 
mellan patienten 
och sjuksköterska i 
traumateam. 
Undersöka om 
teorin om omsorg 
och likgiltighet 
inom omvårdnad är 
applicerbar inom 
akutsjukvård. 
 

5 stycken 
trauman 
filmades på 
traumarumme
t. Det 
involverade 5 
stycken 
moderat 
skadade 
patienter. 10 
sjuksköterskor 
var med 
under dessa 
tillfällen 

Videokameror 
var uppsatta i 
traumarummet 
och filmade allt. 
Filmerna 
studerades 
sedan flera 
gånger och 
översattes sedan 
till ”berättelser” 
som delades in i 
skeenden. Dessa 
klassificerades 
sedan in i 
kategorier 

Studien visade 
att teorin till 
viss del skulle 
kunna vara 
användbar inom 
akutsjukvården. 
En ny synvinkel 
hittades inom 
uncaring. 
Författarna 
benämnde den 
instrument-
beteende. 
Studien 
identifierade 
mycket fler 
tillfällen av 
likgiltighet än 
omsorgsbeteen
de 

Medel 

2006 
Andersso
n, A-K 
Omberg, 
M 
Svedlund, 
M  
 
 
Sverige 
 
Nursing in 
Critical 
Care 11  
 

 

Triage in 
the 
emergenc
y 
departme
nt – a 
qualitative 
study of 
the factors 
which 
nurses 
consider 
when 
making 
decisions 

Beskriva hur 
sjuksköterskor 
genomför triage när 
patienterna 
kommer till 
akutmottagningeno
ch belysa faktorer 
som de överväger 
vid bedömning av 
patienterna 

19 stycken 
sjuksköterskor 
på en 
akutmottagnin
g i Sverige, de 
valdes ut för 
att de hade 
arbetat längre 
än 6 månader 
med Triage, 
var speciellt 
utbildade för 
akuta 
situationer, 
var villiga att 
medverka och 
arbetade när 
studien 
genomfördes 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Sjuksköterskorn
a observerades 
under ett 
bedömningsarbe
te där de inte 
blev störda. Det 
följdes upp med 
en kortare 
intervju där de 
fick reflektera 
om sin 
bedömning 

Studien visar 
att Triage är en 
komplex 
aktivitet.Många 
faktorer spelar 
in när 
sjuksköterskorn
a bedömer 
patienterna. De 
kan delas in i 
interna faktorer 
t.ex kunskap 
och kompetens 
samt externa 
faktorer t.ex 
arbetsmiljö och 
arbetsbelastnin
g  

Hög 
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Bilaga 4: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

 
År 
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

2015 
Forsberg,H 
Muntlin,Å 
Von 
Thiele,U 
 
Sverige 
 
Internation
al 
Emergency 
Nursing 
(2015) 23, 
59-64 
 

Nurses’ 
perceptions 
of 
multitasking 
in the 
emergency 
department: 
Effective, 
fun and 
unproblemat
ic (at least 
for me)- a 
qualitative 
study 

Att förstå hur 
sjuksköterskor 
uppfattar 
”multitasking” 
och hur det 
påverkar deras 
dagliga arbete.  
 

Information om 
studien 
skickades till 
chefer på 2 
akutmottagning
ar i Sverige. 
Personalen fick 
anmäla sitt 
intresse till sin 
chef. 9 stycken 
sjuksköterskor 
valdes ut och 
alla hade minst 
5 års 
erfarenhet av 
akutsjukvård 

Information om 
studien 
skickades ut till 
de 
medverkande. 
Intervjustudie 
med öppna 
frågor som 
spelades in. 
Data 
analyserades 
med Schilling’s 
strukturerade 
metod för 
kvalitativ 
innehållsanalys 

3 
huvudkategorier 
definierades 
inom 
”multitasking”. 
Det är en 
nödvändig 
förutsättning för 
jobb på 
akutmottagning. 
Det betyder 
effektivitet och 
är inte 
stressande. Från 
huvudkategorier
na kunde de 
sedan komma 
fram till att de 
medverkande 
inte tyckte att 
det bidrog till 
mer fel. 

Hög 

2012 
Elmqvist,C 
Fridlund,B 
Ekebergh,
M 
 
Sverige 
 
Internation
al 
Emergency 
Nursing 
(2012) 20, 
113-119 
 

Trapped 
between 
doing and 
being: First 
provider´s 
experience 
of “front 
line” work 

Beskriva och 
förstå 
erfarenheter av 
det initiala 
omhändertagan
det av patienter 
på akut-
mottagning. 
 

4 stycken 
patientfall från 
en 
akutmottagning 
i södra Sverige. 
Fallen var av 
olika typer,på 
olika kliniker 
samt hade  
varierande 
diagnoser. 1 
usk, 4 ssk och 
3 läkare 
kontaktades 
per telefon och 
fick frågan att 
medverka i 
studien. 
Sköterskors 
erfarenheter 
har särskiljts 
och redovisats i 
litteraturstudie
n 

Intervjustudie 
med öppna 
frågor som 
spelades in och 
skrevs ned ord 
för ord. Data 
analysen 
genomfördes 
med ett 
reflekterande 
livsvärlds 
tillvägagångssä
tt. Resultatet 
delades upp i 
mindre 
kategorier för 
att skapa 
mönster 

Personalen 
liknade arbetet 
vid att springa 
ett lopp. De 
behövde vara 
förberedda för 
att snabbt 
kunna 
omhänderta 
svårt sjuka 
patienter. 
Huvudmålet att 
rädda liv är 
påfrestande och 
att hela tiden 
vara beredd på 
nästa akut sjuka 
patient gör att 
omvårdnaden 
blir krävande. 
Att gå mellan 
att rädda 
liv,skapa en god 
relation och ge 
god omvårdnad 
är påfrestande 

Hög 
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År 
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2003 
Nyström,M 
Dahlberg,K 
Carlsson,G 
 
Sverige 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
(2003) 40, 
761-769 

Non-caring 
encounters 
at an 
emergency 
care unit- a 
life-world 
hermeneutic 
analysis of 
an 
efficiency-
driven 
organization 

Att analysera och 
beskriva det icke 
vårdande mötet 
mellan personal 
och 
patient/anhöriga 
på akut-
mottagning. 
 

En 
akutmottagning 
på ett svenskt 
sjukhus. 9 
patienter och 9 
ssk/usk 
tillfrågades om 
att medverka. 
Samtliga utsågs 
av sjukhusets 
vårdutvecklare 
inom omvårdnad. 
Patienterna hade 
skilda vitt skilda 
sjukdomar och 
sökorsaker, de 
hade varit där 
flera gånger men 
var inte 
”stamgäster”. 
Sköterskors 
erfarenheter har 
särskiljts och 
redovisats i 
litteraturstudien 

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
med öppna frågor. 
Analyserat med ett 
hermeneutisk 
tillvägagångssätt. 
Samma 
öppningsfråga 
ställdes till 
personalen 
(beskriv en väl 
fungerande dag på 
akutmottagningen)  

Sjuksköterskorna 
hade problem att 
se patienterna 
med ett holistiskt 
synsätt. 
Omvårdnad 
ansågs mest var 
en förlängning 
av medicinska 
åtgärder. 
Kompetensen 
inom omvårdnad 
föreföll att vara 
låg. Det är 
viktigt att 
informera och 
stödja patienten 
så de kan ta 
egna beslut. 
Patienterna 
behöver även 
känna sig trygga 
så att de vågar 
be om hjälp 

Medel 

2012 
Andersson,H 
Jakobsson,E 
Furåker,C 
Nilsson,K 
 
Sverige 
 
International 
Emergency 
Nursing 
(2012) 20, 

58-68 

The 
everyday 
work at a 
Swedish 
emergency 
department- 
The 
practitioners’ 
perspective 

Syftet med 
studien var att 
utforska det 
dagliga arbetet 
på 2 svenska 
akutmottagningar 
från usk, ssk och 
läkar-perspektiv.  
 

Läkare, usk och 
ssk på 2 svenska 
akutmottagningar 
i västra Sverige. 
Personalen fick 
anmäla sitt 
intresse. 28 
stycken fast 
anställda ur 
personalen 
medverkade 
Sköterskors 

erfarenheter har 
särskiljts och 
redovisats i 
litteraturstudien 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
gruppintervjuer. 
Personalen skulle 
bland annat 
beskriva hur det 
dagliga arbetet 
såg ut. Materialet 
analyserades 
sedan med hjälp 
av innehållsanalys.   

Personalens 
möte med 
patienter och 
anhöriga är 
snabba och 
tidsbegränsade. 
Mötet inriktas 
främst på det 
medicinska. Man 
strävar efter 
balans och 
struktur för att 

få ett bra 
samarbete i 
arbetslaget men 
oftast så arbetar 
man parallellt 

Hög 


