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ABSTRAKT  

Titel: Att jobba på akuten – det är en prioriteringsfråga! En litteraturstudie om 
arbetet på akutmottagningen ur omvårdnadspersonalens perspektiv.  

Bakgrund: Flera rapporter har visat att arbetssituationen på akutmottagningar är 
ansträngd och att omvårdnadspersonalen upplever stress och otillräcklighet. 
Situationen gör det svårt att ge en god och säker vård.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa arbetet på akutmottagningar, 
ur omvårdnadspersonalens perspektiv.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes med tio artiklar, vilka alla hade en kvalitativ 
ansats. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes. 

Resultat: Personalens primära arbetsuppgifter är att bedöma patienters tillstånd, 
rädda liv, ge omvårdnad samt informera patienter och anhöriga. Försvårande 
omständigheter är ett stort antal patienter, dåligt anpassade lokaler och mötet med 
svåra situationer. För att hantera utmaningarna anses det betydelsefullt att ha bred 
kompetens, att vara flexibel, att kunna göra flera saker samtidigt och att vara 
stresstålig.  

Konklusion: Akutmottagningens främsta uppgift är att rädda liv men för att 
patienter och anhöriga ska känna sig trygga är även relationen viktig. För att 
förbättra patientsäkerheten och arbetssituationen krävs bland annat 
kompetensutveckling och samhällsåtgärder.   
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ABSTRACT  

Title: Working in the emergency department - it is a question of priorities! A 
literature review of the work in the emergency department form the nurse's 
perspective. 

Background: Several reports have shown that the work situation at emergency 
departments are stretched and the nurses experience stress and inadequacy. It is 
hard to fulfill the demands in order to provide a good and safe care.  

Aim: The purpose of this study was to illuminate the work in emergency 
departments, from the perspective of nurses.  

Methods: A literature study was conducted from ten qualitative articles. The articles 
were examined, analyzed and compiled.  

Results: The nurses primary tasks are to assess the patient's condition, save lives, 
provide care and inform patiens and relatives. Aggravating circumstances are a large 
number of patients, poorly adapted premises and meeting with difficult situations. To 
address the challenges it is considered important to have broad skills, be flexible, be 
able to multitask and to handle stress. 

Conclusion: Emergency department primary task is to save lives, but for patients 
and families to feel safe, the relationship is also important. To improve patient safety 
and working conditions, competence development and public actions among other 
things are required. 
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BAKGRUND  

Under det senaste året har flertalet medier rapporterat om omvårdnadspersonal som 
går på knäna på flera av landets akutmottagningar eftersom de känner att de inte kan 
och hinner ge patienterna en god och säker vård (t.ex. Brantemo 2015; Nygren 2015; 
Olsson 2015). Detta är också belagt i studier som visar att omvårdnadspersonal på 
akutmottagningar upplever mycket stress i sitt vardagliga arbete (Hunsaker, Chen, 
Maughan & Heaston 2015; Lu et al. 2015; O'Mahony 2011). Även Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO:s (2015) sammanfattning av situationer på flera 
akutmottagningar stämmer överens med ovanstående beskrivningar. De menar att 
det är svårt att leva upp till de krav som ställs för att kunna ge en god och säker vård, 
vilket de bland annat relaterar till den rådande sjuksköterskebristen som leder till att 
flera landsting har svårt att bemanna akutmottagningarna med erfarna eller 
specialistutbildade sjuksköterskor. IVO har även identifierat andra aspekter som 
hotar patientsäkerheten, exempelvis hög personalrotation, bristfälliga lokaler, brist 
på vårdplatser och att icke-akuta patienter söker vård på akutmottagningen. Denna 
litteraturstudie fokuserar på att belysa arbetet på akutmottagningar. 

 

Personal och kompetens på en akutmottagning    

På en akutmottagning arbetar sjuksköterskor och läkare tätt tillsammans (Ajeigbe, 
McNeese-Smith, Searle Leach & Philips 2013; Gilardi, Guglielmetti & Pravettoni 
2014). Utöver sjuksköterskor och läkare är det olika vilka yrkeskategorier som 
arbetar på akutmottagningar världen över, exempelvis kan läkarassistenter eller 
undersköterskor vara anställda. Arbetsuppgifterna för respektive yrkesroll skiljer sig 
åt i olika länder (jfr Berg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson 2012; Cashin et 
al. 2007; Larkin & Hooker 2010).  
 
I Sverige arbetar undersköterskor och sjuksköterskor på akutmottagningarna, där de 
har sin anställning, tillsammans med jourhavande läkare (IVO 2015). 
Undersköterskor ses som en värdefull resurs och avlastar övrig vårdpersonal (McGee 
& Kaplan 2007). Undersköterskor har ingen uttalad kompetensbeskrivning, dock 
brukar det anses att den treåriga gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen ger en 
fullgod undersköterskekompetens (Nilsson, Campbell & Andersson 2008). Vad gäller 
sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har Riksföreningen för 
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akutsjuksköterskor (2010) tagit fram en kompetensbeskrivning. Enligt denna ska 
akutsjuksköterskan kunna ta hand om och vara förberedd på det oväntade och 
oförutsägbara. Hon måste bland annat kunna identifiera livshotande tillstånd och 
kunna triagera, prioritera och inleda medicinsk behandling självständigt.    
  
Av 58 chefer som arbetar på akutmottagningar ansåg 84,5 % att sjuksköterskor som 
jobbade där inte klarar sig på den kunskap som grundutbildningen ger (Andersson & 
Nilsson 2009). Detta problematiseras ytterligare då IVO (2015) rapporterar om att 
svenska akutmottagningar har svårt att behålla personal och att de fått sänka kraven 
vid nyanställning. Av 18 undersökta akutmottagningar hade endast fyra krav på 
tidigare erfarenhet vid anställning, de andra hade endast ett önskemål om tidigare 
erfarenhet eller specialistutbildning (IVO 2015). Det är dock enligt svensk lag chefen 
som anställer och ansvarar för att personalen på akutmottagningen har rätt 
kompetens (SOSFS 2005:12). Även internationellt finns en sjuksköterskebrist 
beskriven, vilket i många fall löses med vikarier som saknar tillräcklig kompetens och 
erfarenhet, detta resulterar i bristande patientsäkerhet (Schneider et al. 2010). 
 

Arbetet på en akutmottagning   

Arbetet för personalen på en akutmottagning omfattar flera olika moment, en 
kartläggning visade att arbetet till allra största del bestod av informationsutbyte 
mellan personalen (42 % av alla aktiviteter), detta följdes av informationssökning (16 
%), administration (8,5 %) och patient- och anhörigkontakt (8,2 %). Flera av dessa 
aktiviteter genomfördes samtidigt (Berg et al. 2012). Sjuksköterskans arbetsuppgifter 
på en akutmottagning är väl varierade och skiljer sig till viss del mellan olika länder 
(jfr Campo, McNulty, Sabatini & Fitzpatrick 2008; Fotheringham, Dickie & Cooper 
2011; Laustsen 2013; O'Connell, Gardner & Coyer 2014). Svenska sjuksköterskor kan 
delegera uppgifter till undersköterskor förutsatt att de har tillräcklig kompetens 
(SOSFS 1997:14). Nilsson et al. (2008) beskriver att sjuksköterskorna har 
huvudansvaret för omvårdnaden medan undersköterskornas primära uppgift är 
omsorg.    
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Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef och Maes (2011) gjorde en jämförande studie 
mellan sjuksköterskor som jobbade på akutmottagningen och sjuksköterskor som 
arbetade på andra avdelningarna. Resultatet visade att det fanns signifikanta 
skillnader mellan dessa grupper vad gäller: att sjuksköterskorna på 
akutmottagningen har högre arbetsbelastning, de fattar färre beslut, de har mindre 
adekvata arbetsuppgifter och de får lägre uppskattning för sitt arbete än 
sjuksköterskorna på andra avdelningar. Sjuksköterskorna på akutmottagningen 
rapporterar dock om att de har bättre stöd från sina kollegor och fler möjligheter att 
utveckla sina kunskaper.   
 

Snabba möten med patienter i behov av vård  

Varje år söker ungefär 2,45 miljoner människor vård på någon av landets 70 
akutmottagningar (Socialstyrelsen 2014) och antalet besök har ökat vilket dels beror 
på en naturlig befolkningsökning (men ej tillräckligt att förklara det ökade antalet 
besök), dels på grund av ett nytt beteendemönster där personer besöker 
akutsjukvården oftare (Stockholms läns landsting 2013). Även andra länder beskriver 
en liknande utveckling med ett ökat antal besök på akutmottagningar (Tang, Stein, 
Hsia, Maselli & Gonzales 2010). Av de som söker vård på en akutmottagning finns ett 
brett spektrum av symtom och allvarlighetsgrader. Detta ställer höga krav på både 
sjuksköterskans kompetens och organisationens struktur. Sjuksköterskan får på en 
akutmottagning ta ett stort ansvar i att bedöma och prioritera patienter 
(Socialstyrelsen 2011).   
  
Att som patient besöka akutmottagningen beskrivs som en obehaglig upplevelse när 
hälsan, eller till och med livet, hotas. I dessa situationer är människan extra sårbar 
och orolig (Gordon, Sheppard & Anaf 2010). Patienter beskriver då att det är viktigt 
med en förstående och förtroendeingivande personal som ser hela patienten inklusive 
dennes psykiska och emotionella behov, inte endast skadan eller symtomet 
(Govindarajan et al. 2010). Patienter upplever att medicinska och tekniska bitar 
prioriteras framför omvårdnaden. För vissa patienter upplevs detta som negligerande 
av dennes emotionella behov, medan det för andra patienter kan lindra oro, då de har 
förtroende för personalens tekniska kompetens (Gordon et al. 2010).   
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Omvårdnadsarbetet består av både relationer och uppgifter. Uppgifternas syfte är att 
förbättra hälsa, förebygga ohälsa samt återställa och bevara hälsa (Norberg et al. 
1997, 74-79). Relationer skapas i mötet mellan patient och vårdare och en god 
relation skapas av ett ömsesidigt beroende och respekt. Uppgifter, även benämnt som 
sakaspekter, innebär själva uppgiften som genomförs, exempelvis en såromläggning, 
en injektion etc. (Ternestedt & Norberg 2009, 59-61). Beroende på situation tar dessa 
delar olika stor plats, exempelvis går sakaspekten före vid livräddning liksom 
relationsaspekten prioriteras vid anhörigstöd (Institutionen för omvårdnad 2015). 
Detta kan resultera i en utmaning för omvårdnadspersonalen när sjuksköterskan 
måste fokusera på patientens medicinska bedömningar och behov samtidigt som 
patienter beskriver en önskan om en trygg och förtroendeingivande relation.  
 
Sammanfattningsvis möter omvårdnadspersonalen flera utmaningar i sitt arbete på 
akutmottagningen. Kunskap om omvårdnadspersonalens erfarenheter av arbetet kan 
ge en förståelse för dessa utmaningar och problem, vilket i sin tur kan ge möjlighet 
att förebygga problem och förbättra arbetet på akutmottagningar i riktning mot ökad 
patientsäkerhet och bättre arbetssituationer. 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa arbetet på akutmottagningar ur 
omvårdnadspersonalens perspektiv.  
 

METOD   

Då syftet med litteraturstudien var att belysa arbetet på en akutmottagning ur 
omvårdnadspersonalens perspektiv har kvalitativa studier sammanställts. En 
kvalitativ ansats syftar till att skapa en helhetsförståelse av ett fenomen från 
människors perspektiv och erfarenheter (Olsson & Sörensen 2011, 100 - 106). Friberg 
(2012, 135) förklarar att en litteraturöversikt ger en överblick av rådande 
kunskapsläge.     
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Definitioner  

Akutmottagning definieras, enligt en rapport från Socialstyrelsen (2011), som en 
sjukhusbunden akutmottagning. Patienter som tas om hand på akutmottagningar har 
livshotande besvär som inte kan vänta (Berglund 2015). Ett akut vårdtillfälle 
definieras enligt Socialstyrelsen (2015) som ett "vårdtillfälle när patients tillstånd 
kräver omedelbart omhändertagande". Termen omvårdnadspersonal har i denna 
litteraturstudie använts med inspiration från Nyström (2003, 13) för att symbolisera 
undersköterskor, sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor då deras huvudsakliga 
arbetsuppgift är att ge omvårdnad. Termen omvårdnadspersonal kommer inte att 
inkludera läkare.   
 

Sökmetod  

Databaserna Cinahl och Medline samlar vetenskapliga artiklar med bland annat 
fokus på omvårdnad respektive medicin (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 80-81; 
Polit & Beck 2010, 176-179). Dessa två databaser har använts i litteratursökningen. 
En inledande sökning genomfördes för att få en överblick av hur mycket och vilken 
typ av forskning det fanns inom området, enligt Östlundhs (2012, 59) 
rekommendationer. Systematiska sökningar har genomförts, detta skapar enligt 
Östlundh (2006, 48) struktur i arbetet genom att det anpassas från brett till smalt. 
Sökningarna har kompletterats med osystematiska sökningar, när ett planlöst 
sökande i databaserna har skett. Detta kan användas för att få inspiration, idéer och 
för att hitta nya vägar (Östlundh 2006, 48). 
 
Följande söktermer har använts i olika kombinationer: emergency department, 
emergency care, nurse, experience, perception, perspective, attitude, narrative, work, 
crisis, challenge, opportunities och qualitative. Dessa sökord har kombinerats i olika 
sammansättningar med hjälp av booleska sökoperatorer. Då antal träffar varit högt 
har termerna AND och NOT använts för att smalna av sökningarna, vilket Östlundh 
(2012, 69) förklarar är syftet med operatorerna. Östlundh (2012, 68) beskriver att 
sökningarna kan breddas genom att använda trunkeringar för att få med ordens alla 
böjningar, även detta har använts i sökningarna.  
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För en god artikelsökning krävs, enligt Rosén (2012, 436), bestämda inklusions- och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för den här studien har varit att artikelns 
resultat ska svara på litteraturstudiens syfte, de ska vara peer reviewed, en kvalitativ 
ansats ska ha använts samt att omvårdnadspersonal ska kunna särskiljas från annan 
personal i artiklarnas resultat. Exklusionskriterier för studien har varit artiklar 
skrivna på andra språk än engelska, artiklar äldre än 15 år samt dokument som ej 
varit vetenskapliga artiklar. För studien har det ansetts att 15 år är ett relevant 
tidsintervall då äldre artiklar speglar situationer som ej kan jämställas med dagens.  
 
Referenslistorna på de artiklar som framkom av artikelsökningen har studerats för 
att hitta nya relevanta artiklar för litteraturstudien. På så sätt har sekundärsökningar 
kompletterat de ursprungliga sökningarna. Sekundärsökningar fungerar som en länk 
mellan process och resultat och är givande i sökningen efter bra data (Östlundh 2012, 
75). 
 

Urval  

Urvalet har skett genom fyra steg, se tabell, bilaga 1, där de bärande sökningarna 
redovisas. I det första urvalet lästes abstrakten noga och de artiklar vars abstrakt 
svarade på syftet för denna litteraturstudie gick vidare till urval två. Det andra urvalet 
bestod av att läsa hela artikeln för att säkerställa att artikelns resultat var lämplig för 
litteraturstudien. Det tredje urvalet bestod av en kvalitetsgranskning.   
 
Artiklarnas kvalitet har säkerställts genom en kvalitetsgranskning som utförts från 
Olsson et al. (2011, 285) granskningsprotokoll, där studierna har granskats utifrån en 
fastställd mall. Enligt Willman et al. (2011, 108) bör granskningsprotokollet anpassas 
till respektive projekt. Då studiens syfte var att belysa omvårdnadspersonalens 
perspektiv har frågeställningar angående patienter och deras diagnoser tagits bort 
från det ursprungliga granskningsprotokollet. Aktuellt granskningsprotokoll 
återfinns i en tabell, se bilaga 2. Utifrån granskningsprotokollet har artiklarna fått 
poäng, vilka har legat till grund för bedömningen av artiklarnas kvalitet. Poängen har 
omvandlats till procent där grad I innebär 80 – 100 %, grad II 70 – 79 % och grad III 
60 – 69 %.  
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Endast artiklar som nått upp till grad I eller II har används, detta för att hålla 
kvalitén på litteraturstudien hög. Därför valdes två artiklar bort eftersom de endast 
uppnått grad III. För att ytterligare öka trovärdigheten föreslår Willman et al. (2011, 
93) att två eller flera personer gör varsin oberoende kvalitetsgranskning som sedan 
jämförs och diskuteras, denna rekommendation har följts. Det slutliga urvalet 
representerar de valda artiklarna, tio till antal. Dessa valda artiklar har presenterats i 
en artikelöversikt, se tabell, bilaga 3.  
 

Analys  

De valda artiklarna har analyserats med inspiration från de tre steg som Friberg 
(2012, 140-142) beskriver för en litteraturöversikt, det vill säga först läses artiklarna 
igenom, därefter eftersöks likheter och skillnader och slutligen sammanställs dessa. 
De tre stegen utvecklades i litteraturstudien så att artiklarnas resultat först lästes 
igenom flertalet gånger för att förstå helheten. Därefter har resultatet som svarat mot 
litteraturstudiens syfte systematiskt färgkodats efter likheter och skillnader. Dessa 
har sedan tagits ut och överförts till ett separat dokument för att skapa en helhetsbild 
av samtliga artiklars resultat. Vidare har huvud- respektive undergrupper skapats 
utifrån likartat innehåll vilka sedan bildat kategorier. Slutligen har sorteringen 
kritiskt granskats och resultattexten har arbetats ihop till ett sammanhållet resultat. I 
likhet med SBU:s (2014, 103) rekommendationer gjorde uppsatsens två författare en 
varsin enskild analys. Dessa två analyser jämfördes sedan och sammanställdes till en 
enhet. 
 

Forskningsetik  

Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller flera etiska aspekter som berör forskning 
inom vården. En av de första punkterna betonar att patientens bästa skall alltid 
komma i första hand. Deklarationen har kommit att bli en etisk utgångspunkt för all 
vårdforskning och det har därför varit av stor vikt att allt material i denna studie har 
följt Helsingforsdeklarationen. Samtliga studier har varit etiskt granskade, i de 
artiklar där detta ej framkommit har denna information gått att hitta på respektive 
tidskrifts hemsida.  
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Författarna för denna litteraturstudie har båda arbetat med omvårdnad på två olika 
akutmottagningar, vilket gjort att vi varit angelägna om att genomföra en bra studie 
för att kunna applicera resultatet i verksamheterna. För att undvika att egna 
erfarenheter påverkat tolkning och analys har arbetet planerats och utförts 
systematiskt och metodiskt. Vi har även diskuterat uppsatsens resultat med 
handledaren och andra studenter för att i möjligaste mån hålla en hög trovärdighet. 
En medvetenhet om tidigare kunskaper har funnits med under hela arbetet. 
 

RESULTAT  

Vid analysen av de valda artiklarnas resultat framkom huvud- respektive 
underkategorier, vilka presenteras nedan, se tabell 1 för sammanställning av 
kategorier. I de valda artiklarna inkluderas i vissa fall både undersköterskor och 
sjuksköterskor. I de fall där arbetsuppgifter skiljer sig åt har detta skrivits ut, annars 
har de gemensamt benämnts som omvårdnadspersonal. 
 
Tabell 1. Sammanställning av kategorier.  
Huvudkategori  Underkategori  

Primära arbetsuppgifter i det 
dagliga arbetet  

Att snabbt och strukturerat bedöma 
patienters tillstånd 

Att rädda liv prioriteras  

Att ge god omvårdnad under rådande 
omständigheter 

Att ge information till patienter och 
anhöriga 

Betydelsen av samarbete och 
ledarskap 

Samarbete och ömsesidigt beroende 

Det koordinerande ledarskapet 

Försvårande omständigheter i det 
dagliga arbetet  

Att arbeta med ett stort antal akuta och 
icke-akuta patienter  

Att arbeta i dåligt anpassade lokaler  

Att arbeta med svåra situationer  

Betydelsefulla förmågor för att 
hantera det dagliga arbetet 

Att ha en god och bred kompetens 

Att vara flexibel och kunna göra flera saker 
samtidigt  

Att vara stresstålig   
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Primära arbetsuppgifter i det dagliga arbetet 

Litteraturstudien visar att de primära arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet består 
av att snabbt och strukturerat bedöma patienters tillstånd, prioritera att rädda liv, att 
ge god omvårdnad under rådande omständigheter och att ge information till 
patienter och anhöriga.  
 

Att snabbt och strukturerat bedöma patienters tillstånd 

När patienten anländer till akutmottagningen blir den primära uppgiften för 
sjuksköterskorna att bedöma patientens tillstånd och avgöra hur snabbt patienten 
behöver träffa en läkare, en så kallad triagebedömning (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh 2012a).  
 
Studier visar att när sjuksköterskorna beskriver sina arbetsuppgifter framkommer 
det att bedömningar görs enligt standardiserade triagemallar, som utgår från 
patientens symtom och vitalparametrar. Medicinska åtgärder och till viss del 
omvårdnadsåtgärder finns sedan framtagna för respektive symtom (Andersson, 
Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012; Elmqvist et al. 2012a; Nyström, Dahlberg & 
Carlsson 2003). Omvårdnadspersonalen beskriver att det i många fall blir lättare och 
säkrare att jobba utifrån dessa standardiserade mallar och omvårdnadspersonalen får 
en gemensam syn på arbetsuppgifterna (Andersson et al. 2012; Cypress 2014; 
Elmqvist et al. 2012a, Nyström et al. 2003). Detta gör att sjuksköterskorna kan göra 
snabba bedömningar och hålla effektiviteten uppe trots att patientantalet är högt 
(Nyström et al. 2003).  
 

Att rädda liv prioriteras 

Andersson et al. (2012), Andersson, Sundström, Nilsson och Jakobsson Ung (2014), 
Elmqvist et al. (2012a) och Nyström et al. (2003) visar att omvårdnadspersonalen 
anser att de medicinska arbetsuppgifterna, som att administrera läkemedel, 
kontrollera vitalparametrar och medicinska undersökningar, prioriteras framför 
omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter. Det här förklarar omvårdnadspersonalen 
genom att den främsta arbetsuppgiften på en akutmottagning är att rädda liv. 
Omvårdnadspersonalen i Andersson et al. (2014) förklarar att de medicinska 
arbetsuppgifterna får en högre status än andra arbetsuppgifter. Vidare beskriver de i 
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Elmqvist et al. (2012a) att de tar sig an den outtalade uppgiften att fokusera på de 
livsupprätthållande åtgärderna. 
 

Att ge god omvårdnad under rådande omständigheter  

Omvårdnadspersonalen beskriver i studier att omvårdnaden framförallt fokuserar på 
de basala behoven, som nutrition och elimination, att patienterna ligger bekvämt 
samt att förse patienterna med information (Andersson et al. 2014; Nyström et al. 
2003). I Nyströms et al. (2003) studie beskriver omvårdnadspersonalen att de endast 
är de fysiska behoven som får uppmärksamhet, de psykiska och existentiella behoven 
tenderar att förbises. När omvårdnadspersonalen pratar om omvårdnad nämns ej de 
djupare omvårdnadsbehoven, som exempelvis patienternas upplevelse och förståelse 
av den rådande situationen. Hur omvårdnaden ges varierar beroende på vem som ger 
omvårdnaden, omvårdnadspersonalen förklarar detta genom att det inte finns några 
tydliga riktlinjer vad gäller vilken omvårdnad som ska ges vid olika tillstånd. 
 
För att ge en god omvårdnad på en akutmottagning förklarar omvårdnadspersonalen 
att ett holistiskt perspektiv är nödvändigt (Andersson et al. 2014). Med tanke på att 
patientkontakter är karaktäriserade av snabba och korta möten resulterar det i att 
relationer och förtroende måste byggas upp snabbt (Andersson et al. 2012). Korta och 
många möten, med flertalet patienter, leder till att det är svårt att hinna med att ha 
ett holistiskt perspektiv i omvårdnadsarbetet (Kilcoyne & Dowling 2007). När 
omvårdnadspersonalen har möjlighet att ge en god omvårdnad beskriver de i 
Nyström et al. (2003) studie att de får en bekräftelse på att de utfört ett gott arbete 
och att patienter och anhöriga är nöjda med den givna vården. Anhöriga ses av 
omvårdnadspersonalen som en viktig del för patienternas välmående och att de 
anhöriga behöver inkluderas i omvårdanden för att få en helhetssyn (Cypress 2014). 
Vid de tillfällen då omvårdnadspersonalen inte har möjlighet att ge en god 
omvårdnad, på grund av olika anledningar, beskrivs detta med känslor som 
frustration, ilska, maktlöshet och dåligt samvete (Kilcoyne et al. 2007; Langeland & 
Sørlie 2011). 
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Ytterligare en aspekt som omvårdnadspersonalen identifierat för att kunna ge en god 
omvårdnad är att kunna stå upp för patienterna och deras behov. De beskriver att de 
alltid måste sätta individen i centrum, även vid de tillfällen då patienten inte själv 
medverkar till detta (Cypress 2014). Då omvårdnadspersonalen möter svaga 
patienter, som ej är förmögen att uttrycka sina egna behov, är det viktigt att 
förespråka dennes rättigheter, ett exempel beskrivs i Kilcoyne et al. (2007) studie då 
omvårdnadspersonalen försöker ge en patient, som spenderar sina sista timmar av 
sitt liv på en akutmottagning, ett värdigt avslut.  
 

Att ge information till patienter och anhöriga  

I flera studier anser omvårdnadspersonalen att det är viktigt att informera 
patienterna och anhöriga om vårdförloppet, för att minska den vanligt 
förekommande oron och göra väntan mer lätthanterlig. Detta beskrivs ibland som 
svårt bland annat på grund av tidsbrist vilket resulterar i att 
informationsöverföringen riskerar att prioriteras ner (Andersson et al. 2012; 
Anderson et al. 2014; Cypress 2014; Elmqvist et al. 2012a; Langeland et al. 2011). Att 
informera patienter och anhöriga om väntetider beskrivs kunna vara svårt och 
frustrerande då patienternas och de anhörigas önskan är att snabbt få träffa läkare, 
detta resulterar i att personalen vid upprepade tillfällen får förklara läkarens 
dröjsmål (Elmqvist et al. 2012a).   
 

Betydelsen av samarbete och ledarskap 

Litteraturstudien visar att samarbete är vitalt för att arbetet ska fungera. Personalen 
är ömsesidigt beroende av varandra och det koordinerande ledarskapet är viktigt. 
 

Samarbete och ömsesidigt beroende 

För att arbetet ska flyta på optimalt behövs ett gott samarbete och en välfungerande 
kommunikation, det poängteras av omvårdnadspersonal i flertalet studier 
(Andersson et al. 2012; Andersson et al. 2014; Guedes dos Santos, Dias da Silva Lima, 
Lima Pestana, Regina Garlet & Lorenzini Erdmann 2013; Nyström et al. 2003; Vasli 
& Dehghan-Nayeri 2015). Omvårdnadspersonalen på en akutmottagning beskrivs 
vara ömsesidigt beroende av varandra (Nyström et al. 2003). Omvårdnadspersonalen 
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anser att besluten som fattas blir bättre när de samarbetar med varandra, även över 
olika yrkeskategorier (Andersson et al. 2012; Vasli et al. 2015). Då tillit i relationen 
mellan yrkeskategorier saknas beskrivs en otrygghet hos omvårdnadspersonalen som 
försvårar samarbetet. Brist på tillit härleds, av omvårdnadspersonalen, i många fall 
till oerfarna läkare eftersom det råder osäkerhet gällande deras kompetens 
(Andersson et al. 2012; Langeland et al. 2011; Nyström et al. 2003; Vasli et al. 2015). 
 
I Nyström et al. (2003) framkommer det att omvårdnadspersonalen på 
akutmottagningen är uppdelade i team, vilket skapar en känsla av trygghet för de som 
arbetar inom teamen. De olika teamen skapar olika omvårdnadsstrategier som 
resulterar i att omvårdnaden skiljer sig åt mellan de olika teamen. Det blir då svårt 
för personalen att samarbeta över teamgränserna och hjälpa varandra. 
Omvårdnadspersonalen betonar dock i Vasli et al. (2015) studie vikten av att hela 
personalstyrkan, över teamgränser, kan samarbeta med varandra för att kunna ge en 
god omvårdnad då situationen är kaotisk, vilket den ofta tenderar att vara på en 
akutmottagning.  
 

Det koordinerande ledarskapet 

Studier visar att samarbete, planering och ledarskap löper jämsides med varandra. 
Flera akutmottagningar har en koordinerande sjuksköterska som planerar arbetet. 
Denna roll betonas av omvårdnadspersonal som viktig eftersom arbetet fördelas och 
prioriteras (Andersson et al. 2012; Andersson et al. 2014; Guedes dos Santos et al. 
2013; Vasli et al. 2015). Att strukturera arbetet beskrivs som svårt när det råder en 
obalans mellan in- och utflöde av patienter (Andersson et al. 2012). Vasli et al. (2015) 
skildrar omvårdnadspersonalens åsikter om vikten av att den koordinerande 
sjuksköterskan har kontroll över situationen och bevarar lugnet. Till skillnad från de 
andra studierna uttrycker brasilianska sjuksköterskor att ledarskapet inte tillhör 
deras sjuksköterskeroll (Guedes dos Santos et al. 2013).    
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Försvårande omständigheter av det dagliga arbetet 

Litteraturstudien visar att arbetet på en akutmottagning försvåras av flera 
anledningar, de tre framträdande var: att arbeta med ett stort antal akuta och icke-
akuta patienter, att arbeta i dåligt anpassade lokaler och att personalen möter svåra 
situationer. 
 

Att arbeta med ett stort antal akuta och icke-akuta patienter 

Omvårdnadspersonalen beskriver att arbetet på en akutmottagning karakteriseras av 
många och korta möten (Andersson et al. 2014). I flera studier förklars det dessutom 
att många akutmottagningar blir överbelastade av ett högt antal patienter. 
Överbelastade akutmottagningar beskrivs bland annat uppkomma när en del av de 
patienter som söker vård på akutmottagningen inte är i behov akut vård, utan bör tas 
hand om på andra vårdinstanser, t.ex. primärvården. Detta är något som beskrivs 
som frustrerande av omvårdnadspersonalen då dessa icke-akuta patienter tar mycket 
tid från de akut sjuka patienterna (Andersson et al. 2014; Guedes dos Santos et al. 
2013; Kilcoyne et al. 2007; Langeland et al. 2011). Forsberg, Athlin och von Thiele 
Schwarz (2015) visar att det höga patientantalet leder till att omvårdnadspersonalen 
upplever stress. Enligt Guedes dos Santos et al. (2013) och Kilcoyne et al. (2007) 
beskriver omvårdnadspersonalen att de i dessa stressade situationer ej hinner med 
att ge en adekvat omvårdnad, vilket ger en psykisk stress och de känner empati för 
sina patienter som blir lidande. 
 

Att arbeta i dåligt anpassade lokaler   

Dåligt anpassade lokaler beskrivs av omvårdnadspersonal som ett stort problem i 
flertalet studier (Guedes dos Santos et al. 2013; Kilcoyne et al. 2007; Langeland et al. 
2011; Vasli et al. 2015). Detta resulterar i att omvårdnaden påverkas då det blir svårt 
att ge en god vård, exempelvis att upprätthålla en god hygienisk standard. 
Omvårdnadspersonalen från både Brasilien och Iran rapporterar att även materialet 
är bristfälligt och att patienter som behöver sängar inte får lämpliga sådana (Guedes 
dos Santos et al. 2013; Vasli et al. 2015). Ytterligare beskriver omvårdnadspersonalen 
att de känner medlidande för sina patienter när deras integritet kränks när vården 
exempelvis sker i korridorer eller öppna utrymmen (Kilcoyne et al. 2007). 
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Att arbeta med svåra situationer  

Studier visar att omvårdnadspersonalen beskriver att det kan vara utmanande att 
arbeta på en akutmottagning eftersom de möter många svåra situationer, exempelvis 
när barn är svårt sjuka eller avlider. Omvårdnadspersonalen ser då främst till de 
anhörigas behov och sätter sig själv och sina upplevelser och känslor åt sidan 
(Kilcoyne et al. 2007; Langeland et al. 2011). Omvårdnadspersonalen beskriver den 
inre konflikt som uppstår när de inte vet om det är accepterat att visa sina känslor för 
anhöriga, samtidigt som de har svårt att dölja sina känslor. De beskriver också att de 
har svårt att släppa tankarna, som uppkommit under arbetspasset då de hanterat 
svåra situationer, när de går hem för dagen. Samtidigt betonar 
omvårdnadspersonalen att de tror och hoppas att de alltid kommer reagera 
känslomässigt vid svåra och traumatiska händelser (Langeland et al. 2011). 
 

Betydelsefulla förmågor för att hantera det dagliga arbetet 

Litteraturstudien visar att betydelsefulla förmågor för att hantera det dagliga arbetet 
beskrivs som att ha en god och bred kompetens, att vara flexibel och kunna göra flera 
saker samtidigt och att vara stresstålig.   
 

Att ha en god och bred kompetens 

Omvårdnadspersonalen beskriver i flera studier att arbetet innebär många och svåra 
prioriteringar och personalen konstaterar att detta kräver en god och bred kompetens 
(Andersson et al. 2014; Cypress 2014; Langeland et al. 2011; Nyström et al. 2003; 
Vasli et al. 2015). Den identifierade kompetensen som krävs innefattar bland annat 
omvårdnad, medicinsk kunskap och medicintekniskt kunnande. 
Omvårdnadskompetensen beskrivs inkludera förmågan att kunna ha ett holistiskt 
perspektiv samt att kunna skapa ett förtroende under korta möten (Andersson et al. 
2012; Andersson et al. 2014). Den högt värderade medicinska kompetensen anses 
vara viktig för att kunna bedöma och förutse patientens vårdbehov (Cypress 2014). 
Den medicintekniska kompetensen förklaras handla om att kunna förbereda, utföra 
och förstå användningen av medicinteknisk utrustning (Andersson et al. 2014).  
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Omvårdnadspersonalen beskriver även att det krävdes erfarenhet av arbete på en 
akutmottagning för att de skulle känna sig trygga och säkra i sin yrkesroll (Forsberg 
et al. 2015; Langeland et al. 2012a; Vasli et al. 2015). Omvårdnadspersonalen i 
Elmqvist et al. (2012a) studie beskriver hur erfarenheten gör att de upptäcker 
tillstånd som är ovanliga och inte faller in i triagemallarna. I vissa fall beskrivs det 
även som att det inte är acceptabelt att göra fel, vilket visar på betydelsen av 
tillräcklig kunskap och erfarenhet (Forsberg et al. 2015). Ytterligare betonas detta då 
omvårdnadspersonalen upplever att de har ett stor ansvar som i många fall är 
betungande. Ansvaret ger samtidigt möjlighet att arbeta självständigt vilket många 
anses vara attraktivt med arbetet (Forsberg et al. 2015; Langeland et al. 2011).  
 

Att vara flexibel och kunna göra flera saker samtidigt  

Studier visar att omvårdnadspersonalen beskriver att både arbetet och patienters 
tillstånd kan förändras snabbt. Med anledning av detta betonar de vikten av att 
kunna vara flexibel, det vill säga att vara anpassningsbar, vara beredd på att något 
oförutsägbart kan hända, att kunna agera snabbt och effektivt när det behövs samt att 
kunna dra ner på tempot när tillfälle ges (Andersson et al. 2012; Andersson et al. 
2014; Elmqvist et al. 2012a; Nyström et al. 2003; Vasli et al. 2015). 
Omvårdnadspersonalen anser även att de alltid behöver vara tillgängliga då tillstånd 
snabbt kan förändras och de behöver bistå annan personal eller patient (Nyström et 
al. 2003). Att personalen inte vet vad som kommer händer under arbetspassen ses av 
vissa som inspirerande och utmanande (Elmqvist et al. 2012a). 
  
I Andersson et al. (2014) och Forsberg et al. (2015) studier beskriver 
omvårdnadspersonalen att de gör flera saker samtidigt. De uttrycker att det är viktigt 
att vara fullt fokuserad på den uppgift som ligger framför dem, men att kulturen på 
akutmottagningar ej tar hänsyn till detta utan tillåter personal att avbryta varandra. 
Omvårdnadspersonalen beskriver å ena sidan detta som inte direkt problematisk när 
de upplever sig som mer effektiva och nöjda med sitt arbete då de får göra flera saker 
samtidigt. Å andra sidan beskriver de hur orutinerad omvårdnadspersonal kan 
uppleva detta som svårt när de känner att de tappar kontrollen över situationen 
(Forsbergs et al. 2015). 
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Att vara stresstålig   

Omvårdnadspersonalen identifierar i flera studier att situationen på 
akutmottagningen är stressande (Forsberg et al. 2015; Kilcoyne et al. 2007; Nyström 
et al. 2003; Vasli et al. 2015). Stressande faktorer beskrivs som brist på personal när 
arbetsbelastningen är för stor (Langeland et al. 2011; Vasli et al. 2015). Ytterligare 
beskrivs det som stressande att arbeta med orutinerad personal eftersom de 
nyanställda arbetar långsammare samt att tilliten till dem är lägre (Forsberg et al. 
2015; Langeland et al. 2011). Andra stressande faktorer förklaras vara väntan på 
prover, undersökningar och vårdplats för patienten (Forsberg et al. 2015).  
 
Omvårdnadspersonalen förklarar hur deras stress påverkar patienterna negativt 
eftersom stressen smittar av sig till patienten, som då blir mer orolig, vilket resulterar 
i att den generella stämningen på mottagningen blir mer ansträngd (Nyström et al. 
2003). För att hantera den stressfulla miljön beskriver omvårdnadspersonalen att de 
använder utrymmet mellan patientmötena som ett tillfälle att samla ny energi 
(Elmqvist et al. 2012a). Det snabba tempot och de varierade arbetsuppgifterna 
beskrivs ej av all omvårdnadspersonal som stressande, utan snarare som attraktivt 
och tillfredsställande, när de anser sig vara stresståliga. Att vara stresstålig beskrivs 
som en tillgång i arbetet på akutmottagningen (Forsberg et al. 2015). 
 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 	 

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens resultat diskuterats och relateras till 
empirisk forskning och relevanta teoribildningar inom omvårdnad; Hendersons teori 
om grundläggande behov, Norbergs omvårdnadsmodell om sjuksköterskans 
uppgifter samt utifrån Erikssons teori om miljöns betydelse.      
 
Litteraturstudiens huvudkategori, de primära arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet, 
visar att ett strukturerat arbetssätt underlättar sjuksköterskornas bedömning av 
patienters tillstånd och att arbetet flyter på snabbare. Liknande erfarenheter 
återfinns i Jakobsson & Wann-Hanssons (2013) studie där sjuksköterskorna, 
framförallt nyanställda, upplever arbetet som lättare när standardiserade vårdplaner 
används. Dock beskriver vissa att rutinerna kunde blir för rigida. Standardiserade 
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arbetsmallar gör att arbetet blir effektivt, detta beskrivs av patienten som gott när de 
kan få ett snabbt första möte och bedömning. Patienterna känner sig även trygga när 
fastställda triagemallarna används eftersom det gjorde att de litade på 
sjuksköterskans kompetens (Göransson & von Rosen 2010). Utifrån dessa kunskaper 
kan ett standardiserat arbete anses vara bra på en akutmottagning, framförallt 
eftersom det har visat sig att en del av personalen som arbetar där är ny och oerfaren.     
 
Att rädda liv framkom från litteraturstudien som den primära arbetsuppgiften vilket 
innebar att omvårdnadspersonalen fokuserade på de medicinska arbetsuppgifterna. 
Att de medicinska uppgifterna prioriteras före omvårdnadsuppgifter är vanligt på 
akutmottagningar (jfr Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2012b; Kihlgren, Nilsson & 
Sørlie 2005; Nyström 2002). Nyström (2002) beskriver att när de medicinska 
uppgifterna prioriteras kan det leda till att personalen känner sig mer trygg med att 
utföra dessa uppgifter eftersom det är då de får bekräftelse på att de utför ett gott 
arbete. Omvårdnaden får mindre och mindre utrymme och det medicinska 
arbetsuppgifterna får ta större plats.  
 
Trots den medicinska prioriteringen visar litteraturstudien att 
omvårdnadspersonalen försöker och vill ge en god omvårdnad vilket försvåras av de 
rådande omständigheterna. De beskriver att de blir frustrerade när de tvingas 
prioritera bort det holistiska. Liknande upplevelser finns beskrivna i flera studier (jfr 
Kihlgren et al. 2005; Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011). Enligt Maslows (1943) 
behovsteori måste de basala, fysiska, behoven först tillgodoses innan andra behov, 
som trygghet, kan tillfredsställas. Hendersons teori om grundläggande behov 
inspirerades av Maslows behovsteori (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 117). 
Henderson rangordnar omvårdnadsbehoven där de vitala behoven, som andning, 
prioriteras före andra lägre prioriterade omvårdnadsbehov, till exempel möjlighet till 
avkoppling (Henderson 1982, 24). En reflektion utifrån detta är att de medicinska 
prioriteringarna i sig inte är direkt negativa eftersom patienten är i stort behov av 
medicinsk vård för att säkerställa de fysiska behoven. Men i de fall där 
omvårdnadspersonalen inte lyckas kombinera detta med en god omvårdnad 
uppkommer starka känslor, så som frustration, hos personalen. En studie (Elmqvist 
et al. 2012b) visar att även patienterna uppfattar denna prioritering av medicinska 
uppgifter när undersökningar och symtom hamnar i fokus vid mötet med 
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vårdpersonalen på en akutmottagning. Vidare beskriver de att relationen till 
vårdpersonalen blir bristfällig vilket resulterar i att patienterna blir oroliga och ej 
känner sig uppmärksammade. I Hawley (2000) beskrivs att relationen till 
vårdpersonalen är viktig vilket visar sig när patienterna upplever det som tryggt vid 
de tillfällen när de blir sedda och får information om sitt tillstånd. Patienterna kan på 
så sätt hitta och använda sina egna hanteringsstrategier för att minska oro och 
lidande.  
 
Sett utifrån Norbergs et al. (1997, 74) uppdelning av omvårdnaden i relationer och 
uppgifter är det uppgifterna som tar störst plats i arbetet på en akutmottagning. Det 
här överensstämmer med vad Institutionen för omvårdnad (2015) beskriver gällande 
att relationer ibland måste prioriteras ner till förmån för livsupprätthållande 
åtgärder. Omvårdnadsuppgifterna på en akutmottagning, kan enligt Norbergs et al. 
(1997, 79) teori vara att hälsan förbättras när information ges till patienter och 
anhöriga eftersom det minskar oron. Ohälsa kan förebyggas genom 
sjuksköterskornas bedömningar och prioriteringar av patienters tillstånd. Hälsa kan 
bevaras och återställas genom behandlingar och information. En reflektion utifrån 
detta är att både relationen och uppgifterna ryms inom dessa exempel, även om de 
tar olika stor plats.  
 
Litteraturstudien visar att patientmötena på en akutmottagning är korta och snabba 
vilket skulle kunna vara ytterligare en komplicerande faktor för att skapa en god 
relation. Det behöver dock inte vara så. Exempelvis beskriver Dahlberg & Segesten 
(2010, 192) att en god relation kan skapas vid korta möten, det som avgör om 
relationen är god eller ej är om mötet bidrar till patientens upplevda hälsa och 
välmående. En reflektion utifrån detta är att det är patientens subjektiva känsla som 
utgör om mötet varit gott, tolkningsföreträdet ligger således hos patienten. Den goda 
relationen består av respekt, tillit och ömsesidighet. Detta uppnås genom att 
personen, inte symtomen, sätts i fokus, att det finns en vilja att lyssna och förstå 
andra människor samt att relationen bygger på ärlighet och jämlikhet (Tralier 2004). 
En slutsats utifrån detta resonemang är att omvårdnadspersonalen i varje 
patientmöte bör eftersträva att uppnå en god relation, även om mötet är kort, vilket 
inte behöver vara svårt eftersom det handlar om att se hela människan, inte endast 
symtomen.  



 

 19 

Litteraturstudiens huvudkategori, betydelsen av samarbete och ledarskap, visar att 
detta är av stor vikt för att arbetet på en akutmottagning ska fungera. Betydelsen av 
samarbete överensstämmer väl med flera andra studiers resultat (Kliner & Sheppard 
2010; Källberg et al. 2015; Parsons, Cornett & Burns 2005). Ett välfungerande 
samarbete kräver en god kommunikation och när detta ej fungerar tenderar 
samarbetet att fallera. Källberg et al. (2015) beskriver i sin studie att 17 % av alla fel 
som uppkommer på en akutmottagning kan härledas till bristande kommunikation.  
    
Ett välfungerande ledarskap framkom som viktigt i litteraturstudien eftersom det 
krävs för att kunna koordinera arbetet. Det ledarskap som beskrivs i litteraturstudien 
kan jämföras med den operativa ledningsnivån som Jacobsen och Thorsvik (2008, 
455-456) beskriver. De förklarar att denna ledare behöver ha stor kunskap om 
arbetet och dess uppgifter samt även kunna uppmuntra, stötta och motivera sina 
medarbetare. Enligt Yuwanicu, Sandmarka och Akhavan (2015) studie upplever sig 
omvårdnadspersonalen stressad vid de arbetspass när de har ansvar som den 
koordinerande sjuksköterskan. För att kunna vara en bra ledare under stressande 
situationer är det viktigt att personalen i förväg har en god utbildning samt fått öva 
ledarskap i krävande miljöer (Larsson 2010, 138). En reflektion utifrån detta är att 
arbetet erfordrar ett gott samarbete med en tydlig kommunikation och att 
ledarskapet är betydelsefullt, det är därför viktigt att ge personalen den utbildning 
och kunskap som krävs för att optimera samarbetet. Det kan antas att detta bidrar till 
en stimulerande arbetsmiljö och att patientsäkerheten ökar. 
 
Från litteraturstudiens huvudkategori, försvårande omständigheter i det dagliga 
arbetet, framkommer att utmaningarna består av ett högt antal akuta och icke-akuta 
patienter, dåligt anpassade lokaler och att de hanterar många svåra situationer. 
Andra studier beskriver att en ytterligare utmaning är att våld mot personalen är 
vanligt förekommande på akutmottagningar (jfr Albashtawy 2013; Pinar & Ucmak 
2011).  
 
Från litteraturstudien framkommer att omvårdnadspersonalen upplever att arbetet 
karakteriseras av många korta möten till följd av bland annat ett högt antal akuta och 
icke-akuta patienter. Vid ett högt patientantal följer en hög arbetsbelastning 
(Yuwanich et al. 2015). Källberg et al. (2015) beskriver i sin studie att av alla fel som 
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görs på en akutmottagning så är 16 % direkt relaterade till en hög arbetsbelastning. 
Från ett samhällsperspektiv har olika åtgärder vidtagits för att dirigera om icke-akuta 
patienter (Socialstyrelsen 2011). Bland annat har närsjukhus med jourmottagning 
tillkommit, hälsocentraler har ökat öppettiderna och sjukvårdsrådgivningen, 
telefontjänsten 1177, har haft som mål att avlasta akutmottagningarna från icke-akuta 
patienter. Mot detta ställs dock Stockholms läns landstings (2013) erfarenheter då de 
ej vågar hänvisa patienter till andra vårdinrättningar eftersom det finns en risk för 
felaktiga hänvisningar som kan medföra stora konsekvenser för patienterna. En 
reflektion utifrån detta är att fler åtgärder behöver vidtas från ett samhällsperspektiv 
vad gäller vårdgivarsituationen, för att minska antalet icke-akuta patienter på 
akutmottagningarna eftersom det fortfarande visat sig att icke-akuta patienter är ett 
problem.  
 
Litteraturstudien visar att dåligt anpassade lokaler gör det svårt för 
omvårdnadspersonalen att ge en god och säker vård, bland annat betonas detta när 
vården sker i öppna lokaler. Även patienter beskriver detta som ett problem, 
exempelvis när de blir placerade i korridorer i brist på tillgängliga rum, de känner sig 
otrygga när omgivningen är skitig och när väggarna är smutsiga (Coughlan & Corry 
2007). Enligt Erikssons (refererad i Wiklund Gustin et al. 2012, 81; jfr Eriksson 1987, 
34-35) teori om lidande utgör vårdmiljön en viktig del för att patienterna ska känna 
sig trygga. Miljön beskrivs bestå av den "yttre världen", det vill säga den materiella, 
"mellanvärlden" vilket symboliserar relationen mellan människor samt den "inre 
världen" vilket är människans privata rum. Dessa tre delar samspelar med och 
speglar varandra, om vi fylls med oro i den "inre världen" påverkar detta hur vi 
betraktar de andra världarna. En reflektion utifrån detta är att både relationen och 
den fysiska miljön viktig för att skapa ett gott vårdklimat. Ett gott vårdklimat bör 
även vara av stor betydelse då personalen möter många svåra situationer i sitt arbete 
och måste hantera både sina egna, patienters och anhörigas känslor.   
 
Litteraturstudiens huvudkategori, betydelsefulla förmågor för att hantera det dagliga 
arbetet, visar att omvårdnadspersonalen anser att arbetet på en akutmottagning 
kräver en god och bred kompetens samt att erfarenheter underlättar arbetet. En 
annan studie belyser vikten av att ha specialistutbildade sjuksköterskor på 
akutmottagningar för att kunna ta hand om de patienter de möter på ett säkert sätt 
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(Hudson & Marshall 2008). En reflektion utifrån detta är att det blir problematiskt 
när akutmottagningar har svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal vilket 
innebär att nya och oerfarna sjuksköterskor ersätter dessa tjänster. Nya och oerfarna 
sjuksköterskorna riskerar då att hamna i situationer som de inte vet hur de ska 
hantera, vilket hotar patientsäkerheten. Utifrån detta blir det viktigt att prioritera och 
avsätta resurser för kompetensutveckling för omvårdnadspersonalen på 
akutmottagningar.     
 
Att vara flexibel och att kunna göra flera saker samtidigt beskrivs i litteraturstudien 
som betydelsefulla förmågor att ha för att kunna hantera det dagliga arbetet. Enligt 
Berg et al. (2012) är sjuksköterskor på akutmottagningen den yrkesgrupp som vid 
flest tillfällen gör flera saker samtidigt, vid 28 % av aktiviteterna vilket kan jämföras 
med 16 % hos undersköterskor. Litteraturstudien visar att personalen inte beskriver 
det som något direkt problem att göra flera saker samtidigt om personalen är erfaren. 
Detta ställs dock mot Yuwanich et al. (2015) resonemang när de beskriver att det är 
en källa till att stress uppkommer.  
 
Som litteraturstudien beskriver är situationen på akutmottagningar stressad, detta 
styrks i Healy och Tyrrells (2011) studie där hela 97 % av personalen upplever stress 
på akutmottagningen de arbetar på. Om ingenting görs åt en stressad arbetssituation 
blir personalen lidande, vilket Yuwanich et al. (2015) beskriver i sin studie. De visar 
att detta kan resultera i fysiska, psykiska och sociala problem. För att skapa en god 
arbetsmiljö på en akutmottagning visar Parsons et al. (2005) att det krävs 
omfattande åtgärder, bland annat inkluderas goda arbetsrutiner, bra struktur, bra 
arbetslokaler, möjligheter till utbildning och ett gott samarbete. Att dessa åtgärder är 
av betydelse visar sig även i litteraturstudiens resultat där både en god struktur, bra 
lokaler och ett välfungerande samarbete betonas. 
 

Metoddiskussion  

Med tanke på flertalet rapporter om svåra situationer på akutmottagningar har det 
funnits ett behov av att sammanställa det befintliga kunskapsläget, vilket en 
litteraturöversikt är lämplig för (jfr Fribergs 2012, 135). Detta ger en bra 
utgångspunkt för att förstå ett visst problem. Denna litteraturstudie har bidragit med 
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en uppdaterad och nyanserad bild av situationen som kan hjälpa till att skapa 
förståelse för de rådande utmaningar som inledningsvis beskrevs. Litteraturstudien 
bygger på studier med en kvalitativ ansats där erfarenheter och upplevelser satts i 
fokus (jfr Olsson et al. 2011, 106). En kvalitativ studie ger till skillnad från en 
kvantitativ studie få uppgifter om orsaker och samband utan beskriver snarare 
helheten (Forsberg & Wengström 2013, 53-55).   
 
De databaser som använts har varit Cinalh och Medline eftersom dessa är omfattande 
inom omvårdnad och medicin (Willman et al. 2011, 80-81; Polit et al. 2010, 176-179). 
Initialt användes även andra databaser såsom PsykInfo och SocIndex men eftersom 
dessa inte tillförde något nytt till sökningarna valdes de bort i det fortsatta sökandet. 
Antalet sökträffar per sökning har varit högt och för att minska ner antalet träffar till 
en rimlig nivå har avgränsningar använts i form av booleska sökoperatörer (jfr 
Östlundh 2012, 69) samt begräsningar i form av "Academic Jounals”, datum etc. Av 
den anledningen har sökoperatoren OR valts bort eftersom det vidgar sökningarna, 
istället har enskilda sökningar gjorts med synonymer till de olika orden. Trots 
användandet av begränsningar har antalet sökträffar varit högt vilket kan härledas till 
det breda syftet litteraturstudien har. Detta har inneburit att artikelsökningen har fått 
tagit en stor del av tiden och varit krävande vilket är till studiens fördel eftersom 
området nu är väl genomsökt efter relevanta artiklar.  
 
Det har funnits få artiklar som belyst det vardagliga arbetet på en akutmottagning. 
Majoriteten av artiklarna som hittats har framförallt fokuserat på ett smalt område 
som exempelvis trauma. Utifrån litteraturstudiens syfte har dessa artiklar valts bort 
till förmån för de med breda och vardagliga ansatser. Det har varit svårt att hitta 
relevanta artiklar eftersom flera av artiklarnas titlar och syften varit missvisande och 
inte gett en beskrivning av innehållet. Artiklarnas resultat har, trots den missvisande 
titeln och syftet, gett en beskrivande bild av vardagsarbetet. Detta har inneburit att 
utöver titel har ett stort antal abstrakt och resultat lästs och värderats för att se om 
artiklarna svarat på litteraturstudiens syfte.  
 
Trots att vissa valda artiklar har varit något "snäva" i deras beskrivning av det 
allmänna arbetet på en akutmottagning har de fortfarande presenterat en allmän 
bild. Exempelvis visade det sig att kriser förekom ofta i vardagsarbetet och att etiska 
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svårigheter var en del av vardagsutmaningarna. Tillsammans har dessa valda artiklar 
skapat en helhetsbild av det mångfacetterade arbetet på en akutmottagning. 
Intervjufrågorna för respektive studie har studerats ingående för att säkerställa att de 
varit brett ställda, vilket bör ge en beskrivning av det vardagliga arbetet. 
Helhetsbilden och granskningen av intervjufrågorna bör ses som en styrka med 
studien. För att även läsare ska förstå detta har frågeställningarna presenterats i 
artikelöversikten, se tabell, bilaga 3.  
 
Eftersom syftet har varit att belysa omvårdnadspersonalens perspektiv har läkares 
åsikter exkluderats från tre artiklar där detta förekommer, se tabell, bilaga 3. 
Författarna till artiklarna har konsekvent redogjort för vem som uttrycker respektive 
åsikt. Det har därför förutsatts att när de ej uttryckligen står vem som beskrivit vad, 
representerar det en gemensam beskrivning för yrkeskategorierna. I de studier där 
omvårdnadspersonalens perspektiv kompletterats med erfarenheter från patienter 
och anhöriga, har endast omvårdnadspersonalens perspektiv använts som grund för 
resultatet för denna litteraturstudie (se tabell, bilaga 3). Det har varit enkelt att 
urskilja perspektiven från varandra. I studien från Andersson et al. (2012) har även 
observationer gjorts, dessa har ej använts i litteraturstudiens resultat eftersom 
observationerna utgår från forskarnas perspektiv, vilket inte besvarar 
litteraturstudiens syfte. 
 
En kvalitetsgranskning gjordes för att säkerställa artiklarnas kvalitet i enlighet med 
Olsson et al. (2011, 285) och Willman et al. (2011, 108). Utifrån detta valdes två 
artiklar bort eftersom de inte ansågs ha tillräckligt god kvalitet, dessa kom endast upp 
i grad III. De tio artiklar som legat till grund för resultatet har nått grad I eller II i 
kvalitetsgranskningen.   
 
Endast tio artiklar har använts i litteraturstudien, vilket kan ses som en svaghet med 
studien. Ett högre antal artiklar hade kunnat ge en bredare beskrivning och göra 
studiens resultat mer trovärdigt, dock gav den omfattande litteratursökningen inga 
fler relevanta träffar varför de tio artiklarna fick räcka. På grund av det låga antalet 
artiklar kunde inte avgränsningar göras till västerländsk kultur, utan även artiklar 
från andra delar av världen har inkluderats.  
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Av de tio artiklarna är åtta från västerländska kulturer, det vill säga Irland, Norge, 
Sverige och USA. De resterande två artiklarna är från Brasilien respektive Iran. När 
statistiken på Gapminder (2012) studerats framkommer att dessa två länder ej har 
lika gott ekonomiskt och hälsorelaterat läge som de andra åtta. Det skall dock 
betonas att dessa två artiklars resultat inte skiljer sig väsentligt från de övriga åtta. 
Detta mönster blev tydligt när materialet analyserades och likheter hittades, 
exempelvis att sökorsakerna hos patienterna var liknande och att de arbetade med ett 
högt patientantal. De två artiklarna skiljde sig åt från de andra åtta i beskrivningarna 
av bristfälligt material samt att den brasilianska studien uttryckte andra 
uppfattningar om ledarskapet. Ytterligare en skillnad var att dessa studier ej närmare 
beskriver omvårdnaden.  
 
Kulturskillnaderna påverkar litteraturstudiens överförbarhet enligt SBU:s (2014, 88-
90) resonemang. Överförbarheten till specifika fall, så som svenska 
akutmottagningar, blir lägre då litteraturstudien inkluderar forskning från olika 
länder. Vissa tydliga mönster bör dock gå att urskilja och kunna appliceras till 
specifika fall. När studier från flera länder inkluderas blir den generella bilden mer 
applicerbar på flera kulturer, detta bör vara en styrka med studien.  
 
För att hålla en god kvalitet på analysen följdes ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt 
enligt Fribergs (2012, 140-142) instruktioner. För att ytterligare säkerställa en god 
kvalitet gjordes analysen enskilt för att sedan diskuteras. En annan aspekt som anges 
viktig för att hålla nivån på analysen hög var att materialet hölls på engelska under 
hela analysprocessen. Detta för att undvika feltolkningar av texten vid översättning.  
 

Forskningsetisk diskussion  

Alla studier har varit etiskt granskade och godkända av olika etiska kommittéer. I alla 
studier framkommer det att all omvårdnadspersonal deltagit frivilligt eller fått 
lämnat studien när de önskat. Då alla studier genomgått en etisk granskning bör allt 
material ha hanterats konfidentiellt även om detta ej skrivits ut i artiklarna. Dessa tre 
delar, etik, frivilligt deltandaden och konfidentialitet är viktiga delar av 
Helsingforsdeklarationen (2013) som utgör en grund för god forskningsetik.   
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Eftersom författarna till denna litteraturstudie hade förkunskaper i ämnet har detta, 
som tidigare beskrivits, försökts hanteras på ett sätt som ska påverka resultatet i så 
låg utsträckning som möjligt. Förkunskapen har både varit positivt och negativt då 
författarna upplever sig förstå vissa beskrivna situationer bättre medan det i andra 
situationer har funnits en önskan om att bidra med egen kunskap, vilket ej är möjligt 
enligt god forskningssed. Det är svårt att säga om de tidigare erfarenheterna påverkat 
resultatet, men ansatsen har varit att försöka hålla analysen trovärdig. Forsberg et al. 
(2013, 54-55) beskriver dock att forskaren, vid en kvalitativ studie, ej är neutral utan 
snarare en del av fenomenet.  
 

Konklusion  

Litteraturstudien visar att ett strukturerat arbetssätt underlättar arbetet på en 
akutmottagning vilket blir av stor vikt för att även ny och oerfaren personal ska 
känna sig trygg i arbetet. Akutmottagningarnas främsta uppgift är att rädda liv men 
för att skapa en bra och trygg upplevelse för patienten måste även relationen 
prioriteras. En viktig uppgift för omvårdnadspersonalen blir således att i varje möte 
sträva efter att skapa en god och vårdande relation och att se hela patienten.  
 
För att arbetet på en akutmottagning ska fungera och vara patientsäkert är 
samarbete, ledarskap och kompetens av stor vikt, vilket kräver både utbildning och 
övning. Trots att samhälleliga åtgärder satts in, t.ex. att närsjukhus, ökade öppettider 
på jourcentraler etc. verkar inte problemet med överfulla akutmottagningar vara löst. 
Vidare vårdorganisatoriskt utvecklingsarbete behöver fortgå varför studier inom 
detta område rekommenderas. Det hade exempelvis varit intressant att jämföra olika 
landstings åtgärder för att hantera överfulla akutmottagningar, hur skiljer dessa sig 
åt och vilka åtgärder är välfungerande? En annan intressant aspekt att studera vidare 
är vad patienterna upplever som gott vid korta och snabba möten på en 
akutmottagning. Med denna kunskap skulle patienternas upplevelse av vården kunna 
förbättras ytterligare vilket bidrar till tryggare patienter.  
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2015-11-10 

 
Cinahl  
Medline  
 
(samtidig 
sökning) 

 
Emergency 
department  
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Resultat  
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Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) 
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Problemanknytning  Saknas Otydlig  Medel  Tydlig  
Diskussion av egenkritik eller 
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Slutsatser 
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Inspirerad från Olsson och Sörensens (2011, 285) granskningsprotokoll.
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Tabell. Artikelöversikt över artiklar som använts i litteraturstudiens resultat.   
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
  

Metod 
  

Resultat Kvalitet  

Andersson, 
Henrik;  
Jakobsson, 
Eva; 
Furåker, 
Carina; 
Nilsson, 
Kerstin 
 
2012 
 
Sverige 

The everyday 
work at a 
Swedish 
emergency 
department – 
the 
practitioners’ 
perspective 

Utforska det 
vardagliga arbetet 
på en 
akutmottagning för 
undersköterskor, 
sjuksköterskor och 
läkare som vårdar 
akuta och icke- 
akuta patienter på 
svenska 
akutmottagningar.   

Deltagare rekryterades från 2 olika 
akutmottagningar genom affischer 
och alla intresserade fick delta. Det 
genomfördes 7 gruppintervjuer där 
totalt 14 sjuksköterskor, 13 
undersköterskor och 2 läkare deltog. 
Av deltagarna var 24 kvinnor och 5 
män (ingen manlig läkare). 
Åldersintervall var mellan 25 – 63 år. 
Deltagarnas erfarenhet av att jobba 
på akutmottagningen varierade 
mellan 0 – 30 år. 
 
I artikelns resultat skiljs läkares och 
omvårdnadspersonalens erfarenheter 
åt, läkares åsikter har ej redovisats i 
litteraturstudien.  

En kvalitativ studie med 
semistrukturerande 
gruppintervjuer. 
 
Exempel på intervjufrågor: Hur 
ser det dagliga arbetet ut på 
akutmottagningen? Finns det 
likheter och skillnader i arbetet 
mellan undersköterska, 
sjuksköterska och läkare? 
 
Materialet analyserades med en 
innehållsanalys.   
 
Studien presenterar även 
material från observationer vilket 
ej har använts i litteraturstudien. 
 
 

Studien visar att 
omvårdnadspersonalens 
möte med patienten 
karakteriseras av korta 
möten och de medicinska 
uppgifterna prioriterades 
framför 
omvårdnadsuppgifterna, 
arbetsmomenten 
underlättades av att de var 
standardiserade. Det 
vardagliga arbetets kräver 
att personal är flexibla och 
samarbetar.  
 
  
 

Grad: I 

Andersson, 
Henrik; 
Wireklint 
Sundström, 
Birgitta; 
Nilsson, 
Kerstin; 
Jakobsson, 
Eva 
 
2014  
 
Sverige   

Competencies 
in Swedish 
emergency 
departments – 
the 
practitioners’ 
and 
managers’ 
perspective 

Undersöka vilken 
kompetens 
personal och 
chefer beskriver 
som nödvändig för 
att kunna utföra 
vardagsarbetet på 
en 
akutmottagning.   

Deltagare rekryterade från 2 olika 
akutmottagningar genom affischer 
och frivillig anmälan och chefer fick 
information genom mejl och anmälde 
sig via mejl. Alla som ville vara med 
fick delta. Totalt deltog 31 deltagare 
varav 14 sjuksköterskor, 13 
undersköterskor, 4 läkare och 7 
administrativ personal. Av deltagarna 
var 29 kvinnor och 9 män, åldern 
varierade mellan 25 - 63 år. 
Majoriteten av deltagarna hade 
mindre än 10 års erfarenhet av 
arbete på en akutmottagning.  
 
I artikelns resultat skiljs läkares, 
chefers och omvårdnadspersonalens 
erfarenheter åt, läkares och chefers 
åsikter har ej redovisats i  
litteraturstudien. 
 
 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
gruppintervjuer.  
 
Exempel på intervjufrågor: 
Vilken kompetens använder 
omvårdnadspersonal i sitt 
vardagliga arbete på 
akutmottagningen?  Vilka 
kompetenser är nödvändiga för 
vardagligt arbete på 
akutmottagningen? 
 
Materialet analyserades med 
hjälp av en innehållsanalys  

Studien visar att 
omvårdnadspersonal 
prioriterar de medicinska 
kunskaperna och 
arbetsuppgifterna framför 
omvårdnadsuppgifterna, 
vilket även avspeglar sig i 
hierarkin på arbetsplatsen. 
Arbetet på 
akutmottagningen innebär 
många patientmöten, många 
beslut, att kunna utföra flera 
uppgifter samtidigt och att 
ständigt kunna förutse 
vårdbehovet. De viktigaste 
arbetsuppgifterna beskrevs 
som de som är direkt 
livsupprätthållande.  
 
 

Grad: I 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
  

Metod 
  

Resultat Kvalitet  

Cypress, 
Brigitte S. 
 
2014 
  
USA 

The 
emergency 
department: 
experiences of 
patients, 
families, and 
their nurses 

Utforska, förstå 
och beskriva 
erfarenheter från 
sjuksköterskor, 
patienter och 
anhöriga vid 
kritiska 
sjukdomstillstånd 
på en 
akutmottagning. 
 
 

Strategiskt urval utifrån 
sjuksköterskornas kunskap och 
erfarenhet. Totalt deltog 8 
legitimerade sjuksköterskor i studien, 
inget bortfall. Av de som deltog var 7 
kvinnor och 1 man. Åldern på 
deltagarna var mellan 29-57 år. 
Deltagarna hade minst 2 års 
erfarenhet av att jobba på en 
akutmottagning.  
 
Studien presenterar även patienter 
och anhörigas erfarenheter men 
detta har ej att redovisats i 
litteraturstudien.  
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ studie med 
djupintervjuer.   
 
Inga intervjufrågor redovisas. 
 
Materialet analyserades med en 
hermeneutisk fenomenologisk 
ansats.  

Studien visat att 
omvårdnadspersonalen 
upplevde det viktigt att 
kunna förutse vården och 
vårdbehovet samt att kunna 
säkerställa patienters och 
anhörigas akuta behov, en 
oro förekommer inför att ej 
kunna säkerställa detta. 
Omvårdnadspersonalen ska, 
när det behövs, kunna agera 
snabbt och rätt och den 
medicinska kunskapen 
prioriteras framför 
omvårdnaden, vilket upplevs 
som besvärande. 
  

Grad: II 

Elmqvist,  
Carina;  
Fridlund, 
Bengt; 
Ekebergh, 
Margaretha   
 
2012 
 
Sverige  
 

Trapped 
between doing 
and being: 
First provideŕs 
experience of 
‘‘front line’’ 
work  
 

Beskriva och förstå 
upplevelsen av att 
vara den första 
vårdgivaren som 
patienten träffar 
på en 
akutmottagning, 
sett utifrån en 
undersköterska, 
sjuksköterska och 
läkares perspektiv.   
 

Strategiskt urval användes så att 
deltagaren i studien arbetat i olika 
vårdsituationer och med olika 
patienter för att skapa en bred bild 
av arbetet. Totalt deltog 8 deltagare, 
av dessa var 1 undersköterska, 4 
legitimerade sjuksköterskor och 3 
läkare. Alla tillfrågade deltog frivilligt 
i studien. Kön, ålder och erfarenhet 
redovisas ej.  
 
I artikelns resultat skiljs läkares och 
omvårdnadspersonalens erfarenheter 
åt, läkarnas åsikter har ej redovisats 
i litteraturstudien. 

En kvalitativ studie med 
intervjuer bestående av öppna 
frågor. 
 
Intervjuerna inleddes med att 
deltagarna ombads beskriva den 
aktuella situationen de valts ut 
för att beskriva.  
 
Materialet analyserade utifrån en 
fenomenologisk ansats.    

Studien visar att 
omvårdnadspersonalen 
upplever att det är viktigt att 
vara flexibel i arbetet på 
akutmottagningen. 
Omvårdnadspersonalen 
träffar patienterna under 
korta möten och gör snabba 
bedömningar efter 
standardiserade 
triagemallar, informationen 
blir vid dessa tillfällen kort 
och handlar om det allra 
viktigaste. Arbete på en 
akutmottagning beskrivs 
fokusera på de 
livsupprätthållande 
uppgifterna.  
 
 
 
 

Grad: I  
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
  

Metod 
  

Resultat Kvalitet  

Forsberg, 
Helena 
Hvitfeldt;  
Athlin, Åsa 
Muntlin;  
von Thiele 
Schwarz, 
Ulrica 
 
2015 
 
Sverige 

Nurses’ 
perceptions of 
multitasking 
in the 
emergency 
department: 
effective, fun 
and 
unproblematic 
(at least for 
me) – a 
qualitative 
study 
 
 
 
 
 

Förstå hur 
multitaskting 
upplevs av 
sjuksköterskor och 
hur det relateras 
till deras 
vardagliga arbete 
på en 
akutmottagning.  

Heltidsanställda sjuksköterskor från 
2 olika akutmottagningar, totalt ca 
100 sjuksköterskor, fick information 
om studien och fick anmäla intresse 
om att delta, alla som ville vara med 
fick delta. Totalt deltog 9 
sjuksköterskor, deltagarna var 
mellan 30 - 57 år och hade en 
erfarenhet mellan 5 - 27 år av 
arbetet på en akutmottagning. 
Fördelning av kön presenteras ej.   
 
 

En kvalitativ studie med 
intervjuer bestående av öppna 
frågor. 
 
Intervjufrågor berörde bland 
annat arbetssituation, vad som 
hjälper och hindrar effektiviteten, 
vilka förväntningar som ligger på 
arbetsrollen och multitasking.   
 
Materialet analyserades med en 
innehållsanalys.  

Studien visar att arbetet på 
en akutmottagning präglas 
av många möten och ett 
högt tempo och för att 
hantera detta är det 
naturligt att personalen gör 
flera saker samtidigt, 
multitasking. 
Omvårdnadspersonal 
upplever multitasking som 
energigivande och 
oproblematiskt för dem 
själva. 
Omvårdnadspersonalen 
beskriver arbetet på 
akutmottagningen som 
stressande, vilket inte 
kopplas till 
arbetsuppgifterna, utan 
snarare till högt patientantal, 
väntan på prover etc. 
 
 

Grad: I 

Guedes dos 
Santos, 
José Luís; 
Dias da 
Silva Lima, 
Maria Alice;  
Lima 
Pestana, 
Aline; 
Regina 
Garlet, 
Estela;  
Lorenzini 
Erdmann, 
Alacoque 
 
2013 
 
Brasilien  
 

Challenges for 
the 
management 
of emergency 
care from the 
perspective of 
nurses 

Analysera 
utmaningar med 
att ge vård på en 
akutmottagning, 
baserat på 
sjuksköterskornas 
perspektiv. 

Strategiskt urval med syfte att uppnå 
en bred bild av fenomenet. Totalt 
deltog 20 av 32 sjuksköterskor på en 
akutmottagning. Inklusionskriterier 
var frivilligt deltagande i studien 
samt minst 6 månaders arbete på 
akutmottagningen. Kön och ålder 
presenteras ej.  
 
 

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer. 
 
Intervjufrågorna fokuserade på 
vilka utmaningar som fanns i 
arbetet på en akutmottagning 
och hur dessa kunde 
överkommas.  
 
Materialet analyserade med hjälp 
av en innehållsanalys.  

Studien visar att 
omvårdnadspersonalen på 
akutmottagningen 
identifierar snabba 
vändningar i arbetet och det 
stora antalet patienter som 
en utmaning i arbetet, detta 
gör att de blir stressade och 
de hinner inte med att ge en 
god omvårdnad. Arbetet 
försvåras av ett stort antal 
icke-akuta patienter, brister 
i material och lokal samt 
dåligt ledarskap. Gynnande 
faktorer sågs som ett gott 
samarbete.   

Grad: II 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
  

Metod 
  

Resultat Kvalitet  

Kilcoyne, 
Mary;  
Dowling, 
Maura 
 
2007 
 
Irland  
 

Working in an 
overcrowded 
accident and 
emergency  
departement: 
nurses'  
narratives 
 

Belysa 
omvårdnads-
problem som 
förknippas med en 
överfull 
akutmottagning. 

Sjuksköterskorna som arbetade på 
en akutmottagning fick erbjudande 
om att vara med, de som ville vara 
med i studien fick anmäla intresse 
och därefter skedde ett strategiskt 
urval av 11 sjuksköterskor för att få 
in relevant och spridd data. I 
efterhand inkluderades även 3 
sjuksköterskor som nyligt slutat på 
akutmottagningen för att ytterligare 
utvidga perspektiven. Deltagarna 
hade mellan 2 – 20 års erfarenhet av 
arbete på akutmottagning. Ålder, 
könsfördelning och bortfall redovisas 
ej.   
 
 
 
 

En kvalitativ studie med 
ostrukturerade intervjuer.  
 
Exempel på intervjufråga: Kan 
du berätta hur du upplever att ge 
omvårdnad på en överfull 
akutmottagning?  
 
Datan har analyserats med en 
fenomenologisk ansats.   

Studien visar att det är svårt 
att arbeta patientsäkert då 
det är för mycket patienter, 
dels på grund av brister i 
lokalernas utformning, dels 
på grund av att 
omvårdnadspersonalen inte 
hinner med att ge en god 
omsorg till alla patienter. 
Personalen känner i dessa 
situationer maktlöshet, 
frustration och empati med 
sina patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad: II 

Langeland, 
Kari;  
Sørlie, 
Venke  
 
2011 
 
Norge  

Ethical 
challenges in 
nursing 
emergency 
practice 

Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vara i etiskt svåra 
situationer på en 
akutmottagning. 

De 5 första sjuksköterskorna som 
ville vara med i studien valdes ut 
med inklusionskriteriet att de skulle 
vara heltidsanställda på 
akutmottagningen. Åldern på 
deltagarna var mellan 30 - 50 år. 
Erfarenheten av arbete på 
akutmottagningen varierade mellan 6 
– 20 år. Uppgifter om könsfördelning 
och bortfall presenteras ej.  
 
 
 

En kvalitativ studie med 
intervjuer bestående av öppna 
frågor.  
 
Intervjuvfrågorna uppmuntrade 
deltagarna att prata fritt om 
deras erfarenheter av etiska 
svårigheter i deras vardagliga 
arbete på akutmottagningen.  
 
Materialet har analyserats med 
en hermeneutisk fenomenologisk 
ansats.  
 
 
 

Studien visar att 
omvårdnadspersonal möter 
många etiskt svåra 
situationer i sitt arbete. 
Arbetet innebär ett tungt 
ansvar och känslor som 
maktlöshet uppkommer då 
det ej finns möjlighet att, på 
grund av för mycket 
patienter eller bristande 
lokaler, ge den vård som 
patienter och anhöriga 
behöver. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad: I 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
  

Metod 
  

Resultat Kvalitet  

Nyström, 
Maria; 
Dahlberg, 
Karin; 
Carlsson, 
Gunilla 
 
2003  
 
Sverige 

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

Analysera 
orsakerna bakom 
"icke-vårdande" 
attityder i mötet 
mellan 
sjuksköterska och 
patient, som 
framkommit på en 
specifik 
akutmottagning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deltagarna var 6 sjuksköterskor och 
3 undersköterskor från en 
akutmottagning som hade 
rapporterade problem med attityden 
mot patienter. Urvalsmetod nämns ej 
närmare, inget bortfall fanns. Av 
deltagarna var 8 kvinnliga och 1 
manlig. Ålder på deltagarna var 
mellan 23 – 51 år. Erfarenheten av 
att jobba på akutmottagningen 
varierade.  
 
Studien presenterar även patienters 
erfarenheter med dessa har ej att 
redovisats i denna litteraturstudie.  
 

En kvalitativ studie med 
intervjuer bestående av öppna 
frågor.  
 
Exempel på intervjufrågor: Vad 
bidrar, enligt dig, till en 
välfungerande dag på 
akutmottagningen?  
 
Materialet analyserade utifrån en 
hermeneutisk ansats. 
 

Arbetet på en 
akutmottagning präglas av 
flera olika arbetsuppgifter 
där de medicinska 
arbetsuppgifterna värderas 
högre än 
omvårdnadsuppgifter. 
Omvårdnadspersonalen 
arbetade under korta möten 
snabbt och effektivt med 
givna rutiner, på bekostnad 
av det holistiska 
perspektivet. 
 

Grad: II 

Vasli, 
Parvaneh;  
Dehghan-
Nayeri, 
Nahid 
 
2015 
 
Iran  
 

Emergency 
nurses' 
experience of 
crisis: A 
qualitative 
study 

Undersöka och 
definiera 
sjuksköterskors, 
som jobbar på en 
akutmottagning, 
beskrivning av 
kriser i kritiska 
situationer och 
vilka hinder och 
mildrande faktorer 
som påverkar hur 
sjuksköterskor 
hanterar kriser.   
 

I studien deltog 18 sjuksköterskor 
från 2 olika akutmottagningar. Totalt 
arbetade ungefär 80 sjuksköterskor 
på dessa två mottagningar. 
Sjuksköterskorna valdes utifrån 
inklusionskriteriet minst ett års 
erfarenhet av akutsjukvård. Urvalet 
och eventuellt bortfall beskrivs ej 
vidare. Alla deltagare var kvinnor. 
Arbetserfarenheten varierade mellan 
3 och 12 år. Ålder redovisas ej.  
 
Deltagarnas definition av kris är 
allmän och bred. En kris uppkommer 
ofta i det vardagliga arbetet på 
akutmottagningen.   
 
 
 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Exempel på intervjufrågor: Vilka 
är dina erfarenheter av kriser på 
akutmottagningen? Vad innebär 
en kris för dig? Hur och när har 
du upplevt en kris?  
 
Materialet analyserades med en 
innehållsanalys. 

Studien visar att bristande 
lokaler och mycket patienter 
hindrar en god vård. 
Omvårdnadspersonalen 
identifierar god kompetens, 
samarbete och en 
välfungerande 
kommunikation som viktiga 
komponenter för att hantera 
kriser som ofta uppkommer 
på en akutmottagning. 
 

Grad: I 


