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Sammanfattning    

Antalet akutmottagningar och vårdplatser har minskat i Sverige de senaste åren medan 

befolkningen ökat och fler människor väljer att söka vård på akutmottagningarna. 

Patienter kommer inte vidare till sjukhusens vårdavdelningar utan blir kvar på 

akutmottagningarna ibland upp till flera dygn. Detta får konsekvenser för både 

sjuksköterskor och patienter. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever det att arbeta på akutmottagning.  

Författarna valde att göra en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datan utgörs av 

intervjuer med sju sjuksköterskor från en akutmottagning. Innehållet har analyserats 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet i examensarbetet består av tre huvudkategorier och nio subkategorier. 

Huvudkategorierna är Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö, 

Sjuksköterskans upplevelse av kompetens och erfarenhet och Varför sjuksköterskorna 

valt att arbeta och varför de stannar på akutmottagningen. Resultatet i studien visar att 

ogynnsamma arbetsförhållanden gör att sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till 

för patienterna och att de brister i omvårdnaden av patienterna. Trots den höga 

arbetsbelastningen så väljer sjuksköterskorna att stanna på akutmottagningen och det 

beror främst på att de trivs med sitt arbete och sina kollegor. 

I diskussionen resoneras kring sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet och vad som 

händer med patienterna när sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnaden. Studien 

belyser sjuksköterskornas olika syn på patienterna som söker till akutmottagningen och 

vilka konsekvenser detta synsätt kan leda till. 
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INLEDNING 

Som snart blivande sjuksköterskor står vi inför att lämna högskolelivet och kasta oss ut i 

arbetslivet. Dagligen hörs röster i media om sjuksköterskebrist och för få vårdplatser 

vilket har gjort att vi har funderat en hel del kring vårt framtida yrkesliv och hur vi 

kommer att uppleva vår yrkesroll som sjuksköterska. Patienter vittnar om långa 

väntetider och sjuksköterskor om hur patienter får vårdas i sjukhusets korridorer 

eftersom det inte finns tillräckligt med vårdplatser eller någonstans att skicka 

patienterna vidare. Sjukhusens avdelningar är fullbelagda och kan inte ta emot fler 

patienter samtidigt som allt fler patienter söker vård på våra akutmottagningar. 

Sjuksköterskor berättar om en "patientsäkerhet" som är mer eller mindre obefintlig och 

att vården idag stundtals bedrivs under krigsliknande former. Johansson (2013) 

rapporterade i Dagens arena om hur situationen ser ut på en av Stockholms 

akutmottagningar. En sjuksköterska berättar för Dagens arena att det är svårt att ha 

fullständig kontroll på alla patienter för att arbetsbelastningen är så hög. Sjuksköterskan 

menar att arbetsmiljön på akutmottagningen varken är bra för sjuksköterskorna eller 

patienterna då det inte går att garantera patientsäkerheten. 

Eftersom vi båda är intresserade av sjukhusvård och främst akutsjukvård är vi 

intresserade av att ta reda på hur sjuksköterskor upplever sin arbetssituation på en 

akutmottagning. 

 

 

BAKGRUND 

Akutmottagningen  

Akutmottagningen är oftast den första instansen en patient som varit med om en olycka 

eller får ett akut insjuknande möter. Akutmottagningen har en viktig position i 

sjukhusets verksamhet, hit kommer patienter med olika etnisk bakgrund, ålder, språk 

och olika medicinsk bakgrund. Anledningen till att patienter söker vård på 

akutmottagningen varierar stort, alltifrån allvarliga olyckor, traumafall till mindre 

allvarliga olyckor och medicinska åkommor (IVO 2015). 

 

Socialstyrelsen definierar akutvård enligt följande -” Med akut sjukdom eller skada 

avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. 

Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård 

eller inskrivning i slutenvård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som 

inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn” (Socialstyrelsen 2013, s. 9 ). 

 

På akutmottagningen görs ofta den första medicinska bedömningen av patienten för att 

bedöma hur patientens vårdbehov ser ut. Idag använder sig de flesta akutmottagningar 

av triage enligt Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) för att 

bedöma patientens medicinska angelägenhetsgrad (Widgren 2012, s. 8). Genom att göra 

en helhetsbedömning av patientens vitalparametrar, symtom och anamnes så kan 

patientens behov av akutvård bedömas. Behovet uttrycks i fem olika färger, röd, orange, 

gul, grön och blå där röd och orange innebär ett akut behov, gul och grön ett något 

mindre behov där vården kan vänta. Blå färg innebär att patienten inte bedöms ha något 

behov av akutsjukvård (Socialstyrelsen 2015). Det gör att det ställs höga krav på 
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sjuksköterskan att kunna prioritera och tillsammans med läkare kunna se vilka patienter 

som behöver fortsatt vård och vilka som kan få gå hem (IVO 2015).  

 

Socialstyrelsens rapport (2015) visar att allt fler patienter söker vård på landets 

akutmottagningar. Under år 2015 gjordes ca 2,5 miljoner besök vilket är en ökning med 

nästan 3 procent från föregående år. Antalet akutmottagningar har minskat de senaste 

åren. På 70-talet hade Sverige 115st akutmottagningar som var öppna dygnet runt 

(Säfwenberg 2008) och 2015 var antalet 71st (Socialstyrelsen 2015). Samtidigt som 

antalet akutmottagningar har minskat så har befolkningen stadigt ökat, från 8,1 miljoner 

människor år 1970 till över 10 miljoner idag 2017 (Statistiska centralbyrån (SCB) 

2017a).  

 
 

Arbetsmiljön på Akutmottagningen 

IVO´s rapport från 2015 visar att många av landets akutmottagningar inte är byggda 

eller anpassade för det ökade trycket av patienter som söker vård på våra 

akutmottagningar vilket ses som en patientsäkerhetsrisk. Patienter som ska läggas in blir 

kvar på akutmottagningen på grund av den rådande bristen på vårdplatser på 

avdelningarna, detta är enligt rapporten ett problem på flera av landets sjukhus. 

Patienter skickas idag hem eller väljer själva att åka hem innan de har genomgått en 

fullständig utredning på grund av vårdplatsbristen (IVO 2015). 

Patientsäkerhet definieras enligt Socialstyrelsen: 

 

”Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är 

enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (Socialstyrelsen 2016). 

 

Arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten menar Danielsson et al. (2014, ss. 11-

12), studien visar att ju högre sjuksköterskans arbetsbelastning är desto större är risken 

att göra fel. Många gånger upplevde sjuksköterskorna i studien arbetsbelastningen som 

alltför stor och upplevde att de hade ett alltför stort ansvar vilket gjorde att de kände sig 

så stressade att de knappt stod ut med sitt arbete. I en studie av Smeds Alenius, 

Tishelman, Runesdotter och Lindqvist (2013, ss. 12-13) framgår att sjuksköterskornas 

upplevelse av att arbeta patientsäkert ökade om de upplevde att de hade tillräckligt med 

personal och utrustning på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna upplevde också att genom att 

ha en god relation och kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare ökade deras 

känsla av att arbeta patientsäkert. Vidare visar studien att de sjuksköterskor som ansåg 

sig ha ett kompetent och synligt ledarskap på sin arbetsplats också hade en ökad 

upplevelse av att arbeta patientsäkert. Att patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans 

arbetsbelastning styrks i studien av Duffield et al. (2014). Studien visar att en ökad 

arbetsbelastning, färre sjuksköterskor per patient och en osäker arbetsmiljö är faktorer 

som påverkar patienter negativt, vilket visade sig genom bl.a. ökade antal fall och 

avvikelserapporter. Danielsson et. als. (2014, ss. 11-12) studie visade att sjuksköterskor 

kan känna sig så stressade och oroliga över patientsäkerheten att många av dem väljer 

att sluta för att de inte orkar med sin arbetssituation. Danielsson et. al (2014, ss. 11-12) 
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menar att kompetens och arbetsrelationer påverkas negativt då många sjuksköterskor 

väljer att sluta samtidigt vilket skulle kunna leda till negativa konsekvenser för 

patienterna. 

 

Överbeläggningar 

Överbeläggningar är något som har ökat kraftigt under 2000-talet, bara det senaste året 

har överbeläggningar ökat med 30 procent till följd av stängda vårdplatser då 

sjuksköterskor valt att sluta (Vårdfokus 2016). Socialstyrelsens definition av 

överbeläggningar: 

 

”Överbeläggningar är en händelse när en inskriven patient vårdas på en 

vårdplats som inte uppfyller kraven för en disponibel vårdplats, vilket är en 

vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning 

som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö” (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Sverige hade år 2012 i genomsnitt 25 298 disponibla vårdplatser och år 2015 var antalet 

23 885 platser vilket är en minskning med 5,6 procent (Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) 2015a). Varje månad rapporterar Sveriges kommuner och landsting 

(SKL 2015b) ett sammanställt resultat från mätningar över hur många överbeläggningar 

och utlokaliserade patienter som alla sjukhus i Sverige har. I december 2016 visade 

mätningarna att antalet överbeläggningar i hela riket var 4,1 på hundra vårdplatser och i 

Västra Götalands län var antalet 5,3. Lägst i Västra Götalands län låg Skaraborgs 

sjukhus med 2,0, och högst låg Kungälvs sjukhus på 9,5 och Sahlgrenska universitets 

sjukhus låg på tredje plats med 5,8. 

En undersökning av Socialstyrelsen (2012) visade att vårdpersonal ofta känner sig 

mindre nöjd med sin arbetssituation och patienter känner sig mindre nöjda med sin 

behandling vid överbeläggningar. Sammanställningen visade även ett samband mellan 

överbeläggningar, utlokaliserade patienter och att patienten utsattes för vårdskada och 

att patientsäkerheten minskade. Det visade sig även att det tog längre tid för 

sjuksköterskan att hjälpa patienter att hantera sin smärta, att det är en större risk att 

sjuksköterskan ger fel medicin och att risken för vårdrelaterade infektioner ökar. 

Undersköterskor och sjuksköterskor står tillsammans för en stor del av anmälningar 

gällande arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar i förhållande till andra yrkesgrupper. 

Av dessa anmälningar beror ca 60 procent på sociala och organisatoriska faktorer där 

stress och hög arbetsbelastning ingår. Vårdpersonal är en yrkesgrupp som står för en 

hög andel av de totala antalet sjukdagar i Sverige (Arbetsmiljöverket 2012). 

Statistiska Centralbyrån utförde 2016 en enkätundersökning som visade att det 2014 

fanns 111 000 legitimerade sjuksköterskor under 65 år i Sverige varav cirka 8 procent 

av dessa hade valt att sluta och istället satsat på andra yrken utanför hälso- och 

sjukvården. Vanligaste orsaken till att sjuksköterskorna lämnade var att de upplevde att 

de inte kunde påverka sin arbetssituation (SCB 2017b).  
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Sjuksköterskans roll 

Om akutmottagningen är den första instansen patienterna möter så är sjuksköterskan 

ofta den första personen patienten möter på akutmottagningen. Att kunna prioritera är 

en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter, efter att en första bedömning av patienten 

utförts bestäms det sedan i vilken ordning patienten ska prioriteras och hur snabbt 

patienten behöver träffa en läkare. Patienterna sorteras inte bara efter hur brådskande 

det är att träffa en läkare utan även till vilket medicinskt område patienten ska tillhöra. 

Om sjuksköterskan placerar patienten i fel område kan det resultera i en längre tids 

väntan och fördröjd behandling vilket ökar risken för att patienten skall drabbas av 

vårdskada. En av sjuksköterskans uppgifter är att känna igen och bedöma patientens 

tillstånd men också att ge patienten råd om egenvård eller att kunna hänvisa patienter till 

primärvården om de inte är i behov av akutsjukvård (Wikström 2012, ss. 24-25). På en 

akutmottagning är det för det mesta ett högt tempo, många situationer kan kännas som 

påfrestande både fysiskt och mentalt för sjuksköterskan. Kombinationen av hög 

arbetsbelastning och en stor variation av patienter ställer höga krav på sjuksköterskan. 

Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna ha många bollar i luften, samtidigt behöver 

sjuksköterskan ha full kontroll över patienterna för att snabbt kunna upptäcka om någon 

blir sämre (Wikström 2012, s. 18). Danielsson et als. (2014, ss. 11-12) studie visade att 

det som ny sjuksköterska kan vara svårt att upptäcka och registrera signaler hos en sjuk 

patient eftersom det är så mycket nytt som sjuksköterskan behöver lära sig. 

Sjuksköterskor i studien upplevde att det krävs en viss erfarenhet för att arbeta 

patientsäkert och att stress gjorde att deras tid för patienterna blev mindre då de hade så 

mycket andra arbetsuppgifter som de behövde utföra. 

Elmqvist, Fridlund och Ekeberghs (2011, s. 115) studie visade att många sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagning upplever att de slits mellan att alltid vara förberedda på 

akutfall och att skapa en vårdande relation och ge omvårdnad till patienterna. 

Sjuksköterskor upplever även att deras arbete ofta är stressigt och att de arbetar under 

tidspress. Att sjuksköterskans arbetsbelastning kan leda till allvarliga brister i 

patientsäkerheten visar en studie av Aiken et. al. (2014), det framkommer att för varje 

extra patient en sjuksköterska ansvarar för så ökar dödligheten för patienter med sju 

procent. 

 

Oavsett var i vården sjuksköterskan arbetar så ska arbetet bygga på vetenskap och 

beprövade metoder, sjuksköterskan ska följa gällande lagar, förordningar och 

föreskrifter och arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Det etiska 

förhållningssättet betyder att sjuksköterskan respekterar patientens autonomi, integritet 

och värdighet. Sjuksköterskan har en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn, sjuksköterskan utgår från patienten och anhörigas önskemål och behov 

(Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskan skall självständigt kunna tillämpa 

omvårdnadsprocessen och tillgodose patientens specifika och grundläggande 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan skall kunna möta patientens sjukdomslidande och 

lindra patientens lidande på ett så bra sätt som möjligt (Socialstyrelsen 2005). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att personal inom hälso- och sjukvård ska 

ge vård som bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap, patienten ska visas omtanke 

och respekt samt att vården ska i den mån det går genomföras i samråd med patienten. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården 

vård på lika villkor till hela befolkningen, vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och med respekt för individens integritet. 
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 300-301) skriver att det är sjuksköterskan som 

ansvarar för omvårdnaden av patienten och att kvalitén av den är god. De menar även 

att sjuksköterskan har ett ansvar för patientens välbefinnande och säkerhet. Eftersom 

sjuksköterskan på akutmottagningen oftast är den första som möter en patient som söker 

akut vilar det ett stort ansvar hos sjuksköterskan att göra detta möte så bra som möjligt. 

I en studie av Danielsson et. al. (2014, ss. 11-12) visade att sjuksköterskor ansåg att det 

var viktigt att vara lugn och inte visa sig stressad för att inge trygghet hos patienten. 

Sjuksköterskorna menade att patienterna behöver kunna lita på att de får ett 

professionellt omhändertagande och att de är i trygga händer. 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö är patientens vårdmiljö 

Akutmottagningen är en arbetsplats som delas av många människor, det är läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och patienter (Wikström 2012, ss. 15, 21). 

Enligt Wikström (2012, ss. 15, 21) kan anledningen till varför patienter vänder sig till 

akutmottagningen vara av olika orsak, de flesta upplever någon form av smärta, obehag 

eller ohälsa men det kan även vara hög ålder eller bero på ensamhet. Många patienter 

kan uppleva att de symtom de känner är det värsta de har varit med om, vad än orsaken 

till besöket är så kommer patienten att beskriva sin upplevelse utifrån sin verklighet 

menar Wikström. Att patienten beskriver sin upplevelse utifrån sin verklighet är därmed 

viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse för i mötet med patienten. Enligt Wikström 

(2012, ss. 15, 21) ska patienten alltid behandlas med respekt och det är därför aldrig 

sjuksköterskans uppgift att ifrågasätta patientens besök på akutmottagningen. Forskning 

av Gordon och Sheppard (2010) har visat att vårdpersonalens bemötande spelar en stor 

roll för patientens upplevelse. Patienter som upplevde att sjuksköterskan tog 

ögonkontakt, stannade och lyssnade och kunde förutse patientens behov resulterade i att 

patienterna hade en positiv upplevelse av sin vård. Tog sjuksköterskan inte 

ögonkontakt, inte stannade och pratade eller inte kunde tillgodose behoven upplevde 

istället många patienter att de ignorerades och blev övergivna. Patienterna kände sig 

även sårbara och att de befann sig i en utsatt situation. Patienterna upplevde att de var 

upp till dem att skapa en god relation till sjuksköterskan för att få god vård och att 

kvalitén på vården varierade utifrån vilka sjuksköterskor som var i tjänst. En studie av 

Frank, Asp och Dahlberg (2008, ss. 17-18) visade att patienter upplevde att all kontakt 

och information som ges av sjuksköterskan till patienten sker på sjuksköterskans 

villkor.  

Olofsson, Carlström och Bäck-Petterssons (2012) studie visade att patienterna ofta hade 

en tudelad upplevelse av sitt besök på akutmottagningen. Första kontakten med 

sjuksköterskan i triagen var positiv, de fick berätta sin historia och de upplevde att de 

var i centrum. Efter det initiala mötet var inte upplevelsen lika positiv längre, många 

patienter upplevde frustration och besvikelse. Patienterna möttes med nonchalans och 

upplevde att sjuksköterskorna inte var intresserade av dem, detta påverkade patienternas 

helhetsintryck av akutmottagningen på ett negativt sätt. 
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Den vårdande relationen  

Wiklund (2003, s. 157-158) menar att om patienten känner sig välkommen redan vid sin 

ankomst ökar möjligheterna för att lägga en god grund för en vårdande relation som 

sedan följer med patienten under vårdtiden.  

En förutsättning för att vårdprocessen ska fungera är den vårdande relationen mellan 

vårdare och patienten. För att en vårdande relation ska uppstå bör patienten uppleva att 

sjuksköterskan är tillgänglig, när patienten känner ett förtroende kan patienten bjuda in 

sjuksköterskan i sin värld (Wiklund 2003, ss. 157-158). Dahlberg och Segesten (2010, 

ss. 192-193) menar att den vårdande relationen bygger på mötet som uppstår mellan 

patienten och vårdaren. För att en vårdande relation skall uppstå så behöver inte mötet 

vara långt utan huvudsaken är att vårdaren sätter patienten i fokus och dennes behov i 

centrum. Vårdaren måste vara tillgänglig och inbjudande för att patienten skall kunna 

känna förtroende.  

I Birkler (2007, s. 57) beskrivs att filosofen Lévinas menar att när vi möter en annan 

människa ansikte mot ansikte och speciellt när vi får ögonkontakt med den andra 

människan så uppstår ett ansvar, jag står med den andras liv i mina händer. Att möta 

någon ansikte mot ansikte bjuder enligt Lévinas in till att ta ansvar och att vara 

hänsynsfull men också att erbjuda hjälp om den andra är i svårigheter. 

När patienten och vårdaren möts ansikte mot ansikte ökar upplevelsen av att vårdaren är 

inbjudande och kontakten mellan vårare och patient blir säkrare. Patienter som upplever 

att de inte möter sin vårare ansikte mot ansikte kan i stället uppleva att vårdaren är kall 

och oengagerad. En sådan relation dränerar i stället patienten på energi och 

välbefinnandet minskar menar Dahlberg och Segesten (2013, ss. 192-193). 

Den mest centrala upplevelsen för patienter är lidandet, beroende på vart lidandet har 

sin källa kan vi kategorisera lidandet i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande.  

Sjukdomslidande har sitt ursprung i de lidande som medföljer med symtom från en 

sjukdom. Livslidande påverkar hela människan, livslidandet är sammanbundet till 

upplevelsen av oss själva som presterande varelser och när vi upplever att vi inte kan 

leva upp till den rollen kan ett livslidande uppstå. Vårdlidandet är de lidande patienter 

upplever när vården inte längre är vårdande, det kan vara otillräcklig smärtlindring eller 

upplevelsen att inte bli sedd av sin vårdare (Wiklund 2003, ss. 102, 104, 108-109). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler människor söker idag vård på akutmottagningar samtidigt som antalet 

akutmottagningar har blivit färre. Akutmottagningarna är inte anpassade för det ökade 

trycket av besökare, och eftersom det råder brist på vårdplatser både inom kommun och 

landsting blir patienterna i allt större utsträckning kvar på akutmottagningarna ibland 

uppemot flera dygn i väntan på en ledig vårdplats. En mängd studier visar på de 

negativa konsekvenser som sjuksköterskans ökade arbetsbelastning kan leda till för 

patienter bland annat i form av bristande patientsäkerhet. Risken för vårdskador och 

vårdrelaterade infektioner ökar och i värsta fall ökar även dödligheten då patienter 

tvingas vårdas under en längre tid på akutmottagningen. Vi vill med denna studie 

undersöka hur sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning upplever sitt arbete och 

hur de upplever att det påverkar patienterna. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en akutmottagning.  

 

METOD 

Metodval  

En empirisk studie med en kvalitativ ansats valdes. Datan utgörs av intervjuer med 

sjuksköterskor från en akutmottagning. Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att den är lämplig att använda 

inom omvårdnadsforskning och när skillnader och likheter i text skall identifieras 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 191-192). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanten var legitimerad 

sjuksköterska, anställd på akutmottagningen och arbetade minst 75 procent samt var 

klar med sitt basår. Annan personal som arbetar på akutmottagningen som inte var 

legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskor som endast har en administrativ tjänst, 

sjuksköterskor som inte var klara med sitt basår eller hade en tjänst som var mindre än 

75 procent, samt sjuksköterskor anställda av bemanningen exkluderades. 

Informanterna var tre kvinnor och fyra män mellan 26 och 47 år och de har arbetat som 

sjuksköterskor mellan 1 och 16 år.  

En förfrågan skickades om att få genomföra studien till enhetschefer på tre olika 

akutmottagningar, varav en svarade. Informanterna på den valda akutmottagningen 

informerades om studien muntligen av biträdande avdelningschef på arbetsplatsen samt 

skriftligen i veckobrev. Två av informanterna mailade sitt intresse om deltagande, och 

de andra fem anmälde sitt intresse när den första provintervjun genomfördes på 

akutmottagningen. 

 

Datainsamling 

Akutmottagningen där informanterna arbetar är en stor akutmottagning i västra Sverige. 

I snitt har de ca 155 besökare varje dag. Fram till i mitten av mars har de haft 12 000 

besökare, cirka 30 procent av dem har kommit med ambulans och cirka 2-3 procent har 

varit traumalarm. Vistelsetiden är i genomsnitt en timme och 49 minuter för att få träffa 

en läkare. Vid varje arbetspass är de mellan sju till tio sjuksköterskor som arbetar och 

de flesta som arbetar på akutmottagningen har arbetat i snitt ett till tre år1. Tid och plats 

för intervjuerna bestämdes av informanterna och samtliga valde att genomföra 

intervjuerna på sin arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna inleddes med en öppen 

fråga, “hur upplever du att det är att arbeta på en akutmottagning?”. Sedan ställdes 

öppna följdfrågor utifrån vad informanterna berättade. En provintervju genomfördes 

med en sjuksköterska med syfte att bli bekväm med inspelningsutrustningen och för att 

                                                 
1 Statistik kommer från mailkontakt med Vårdenhetschefen på berörd akutmottagning. 
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handledaren skulle få ta del av intervjun och kunna ge feedback inför kommande 

intervjuer. Provintervjun inkluderades i studien då den svarade väl in på studiens syfte. 

Intervjuerna tog mellan 20-60 minuter och spelades in med diktafon och mobiltelefon. 

Båda författarna valde att delta vid samtliga intervjuer där den ena intagit en aktiv roll 

med att ställa frågor och den andra en mer passiv roll och fört anteckningar för att kunna 

ställa kompletterande följdfrågor.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för analysen av intervjuerna. Det inspelade 

materialet har transkriberats ordagrant och har sedan analyserats enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys används för att göra tolkningar 

av texter inom olika forskningsområden bl.a. vårdvetenskap. Metoden går ut på att 

beskriva de likheter och olikheter som går att identifiera i texten som sedan delas in i 

kategorier och teman (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Texterna har lästs 

igenom för att få en uppfattning om textens huvudsakliga budskap. Efter att texterna 

lästs har meningsenheter valts ut som sedan kondenserats för att göra de mer 

lättarbetade, de utvalda meningsenheterna relaterar till arbetets syfte. Meningsenheterna 

har sedan kodats, de koderna som var liknande parades ihop och bildade subkategorier. 

Subkategorier med liknade innehåll har sedan tillsammans bildat en kategori.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man känner att 

man inte hinner 

vända äldre 

patienter som 

ligger på hårda 

britsar, ta dom på 

toa. Man hinner 

inte göra allt de 

man vill för 

patienterna det blir 

inte så bra 

omvårdnad. 

Man hinner inte 

med allt man vill 

göra för 

patienterna, det 

blir ingen bra 

omvårdnad  

Att inte hinna med Känslan av 

otillräcklighet 

Brist på resurser 

leder till en 

ogynnsam 

arbetsmiljö 

 

 
 

 
 

Etiska övervägande  

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav har följts när studien genomfördes. 

Informationskravet, de berörda blir informerade om hur studien ska gå till och vad 

syftet med studien är innan studien påbörjas. Samtyckeskravet, de berörda ska själva 

kunna bestämma över deras medverkan, deltagandet skall kunna avsluta sitt deltagande 

när som helst utan att det ifrågasätts. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna skall hanteras med försiktighet, intervjumaterialet ska bara författarna och 

handledaren ha tillgång till, personuppgifter ska hanteras med sekretess. 
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Nyttjandekravet, materialet får inte användas till något annat än till studien 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). 

Vårdenhetschefen tillfrågades via mail på berörd akutmottagning om godkännande för 

att genomföra studien. Därefter skickade därefter ett informationsbrev samt ett formulär 

för underskrift om godkännande till vårdenhetschefen (se bilaga 1) innan intervjuerna 

påbörjades. Intervjuerna bygger på frivilligt deltagande. Informanterna har fått läsa 

informationsbrevet (se bilaga 2) samt muntligt och skriftligt ge sitt godkännande till att 

delta i studien (se bilaga 3). Informanterna har fått information om att de närsomhelst 

kan avsluta sitt deltagande utan förklaring och att det inte kommer att ifrågasätts. Allt 

insamlat material har hanteras konfidentiellt, d.v.s. det är endast författarna och 

handledaren som har haft tillgång till materialet.  
 

 

RESULTAT 

Genom att analysera resultatet med innehållsanalys framkom tre kategorier, med 

tillhörande nio subkategorier. Kategorierna är: Brist på resurser leder till ogynnsam 

arbetsmiljö, Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet, Varför sjuksköterskorna valt att 

arbeta och varför de stannar på akutmottagningen. Kategorierna presenteras som 

rubriker och subkategorierna presenteras som underrubriker. Hela resultatet presenteras 

i löpandetext och citat från informanterna för att förstärka resultatet.  

 

 
Tabell 2. Översikt över resultatets kategorier och subkategorier  

Kategori Subkategori 
Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö  Brist på vårdplatser 

 Brist på utrustning  

 Känslan av otillräcklighet 

Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet  Brist på kompetens  

 Tillräckligt med kompetens  

 Sjuksköterskans erfarenhet av att hänvisa 

patienter 

 Sjuksköterskans erfarenhet att möta 

patientens frustration 

Varför sjuksköterskorna valt att arbeta och varför 

de stannar på akutmottagningen 
 Arbetet är berikande  

 Teamarbete och kollegor 

 

Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö   

 

Brist på vårdplatser  

På en akutmottagning ska patienten få den första, akuta behandlingen uttrycker 

sjuksköterskorna. De menar att akutmottagningen är den enhet som skall ge den akuta 

behandlingen och det ska vara insatser som främst stabiliserar den sjuka eller skadade 

patienterna. Patienten skall sedan kunna gå hem eller om den behöver läggas in då på ett 

tryggt och säkert sätt transporteras vidare till den avdelning som är rätt för varje specifik 

patient. Att det inte finns vårdplatser på avdelningarna upplevs som ett stort problem. På 

en akutmottagning stängs inte dörrarna, det är öppet dygnets alla timmar vilket leder till 
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att det lätt blir fullt på en akutmottagning, sängar tar ibland slut, det blir trångt i 

korridorerna och till slut menar sjuksköterskorna att de inte vart de ska göra av alla 

människor. 

 

“Vi har inte plats i korridorerna, utrymmesmässigt, sängar tar ofta slut, att 

det inte finns någonstans att parkera folk, det är fullt överallt.”( Informant 

3) 

 

Det upplevs som att det har blivit sämre med vårdplatser den senaste tiden. Det har varit 

en nedåtgående spiral då fler patienter besöker akutmottagningen samtidigt som antalet 

vårdplatser på sjukhuset har minskat främst på medicinsidan.  

 

“Nu vet jag inte hur många vårdplatser vi har stängda, men jag menar bara 

när det gäller vår medicinska akutvårdsavdelning MAVA har ju stängt 10 

platser, påverkar ju oss jättemycket, och våra patienter framförallt.” 

(Informant 2)  

 

Det upplevs bland sjuksköterskorna som att det är svårt att rekrytera personal till 

avdelningarna och att det därför har blivit svårare att få patienterna till avdelningarna. 

Sjuksköterskorna upplever att de behöver bedriva en vård som inte enbart är akutvård, 

de bedriver många gånger också en vård som de egentligen tycker ska bedrivas på en 

sjukvårdsavdelning. Patienter som ska skrivas in på olika avdelningar blir kvar på 

akutmottagningen i väntan på en ledig plats på grund av vårdplatsbristen vilket upplevs 

som frustrerande. 

 

“Man ska inte bedriva långvård, geriatrikavdelning, canceravdelning, 

strokeavdelning. Man ska inte behöva bedriva alla dom samtidigt som man 

tar in nya patienter, det går inte ihop, det säger sig självt.” ( Informant 1)  

 

När de inläggningsklara patienterna inte kommer iväg till avdelning upplever 

sjuksköterskorna en högre arbetsbelastning då många av dessa patienter kräver mycket 

uppmärksamhet och omvårdnadsinsatser. Samtidigt som dessa patienter ligger kvar 

kommer det in nya patienter, gåendes eller med ambulans som behöver vård. Flera 

sjukskötekor menar att de ofta känner sig lämnade ensamma när andra kollegor måste 

rusa iväg på larm och de blir kvar själva “på golvet” med en massa medicinskt dåliga 

patienter.  

 

“Vi har ett högt söktryck överhuvudtaget, både larm och vi har dom som 

kommer och tar en nummerlapp, vanliga patienter gåendes, sen har vi 

ambulanslarm som kommer och det tar väldigt mycket resurser, då kan man 

lätt bli lämnad ensam på golvet för att folk i ens team måste springa på 

larm, vilket är en tung arbetsbelastning, ju mer larm det kommer ju tyngre 

blir det.”( Informant 1) 

 

En oro uttrycktes för de patienter som inte kommer iväg i tid till avdelning. Upplevelsen 

är att akutmottagningen inte är rätt vårdmiljö för en inläggningsklar patient. Det finns 

inte tillgång till riktiga sängar, mat, mediciner eller tid för omvårdnad såsom att hjälpa 

till med toalettbesök i den omfattning som patienten har behov av på en 
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akutmottagning. Oro att själva miljön kan vara direkt skadlig för patienten uttrycktes 

också. Det ansågs att vårdmiljön på akutmottagningen är direkt olämplig för vissa 

patienter att vistas i då den är full av människor med olika typer av sjukdomar och 

infektioner. 

 

“Är det fullt på onkologen/hematologen då kommer deras patienter till 

akuten, dom kan ha låga vita men så behöver dom ändå ligga här i några 

timmar och dom ska ju inte vistas bland folk.” (Informant 1) 

 

En frustration uttrycktes över att problemet med de minskade vårdplatserna inte är något 

nytt utan att det är ett problem som funnits länge men som ingen gjort någonting åt. 

Sjuksköterskorna menar att de ofta påtalar problemet till chefer och ledning men att de 

känner att de inte blir lyssnade på. Den minskade tillgången på vårdplatser beror dels 

enligt sjuksköterskorna på att gamla och sköra patienter blir kvar på avdelningarna i 

flera veckor för att det inte finns plats på korttidsboende eller äldreboende i 

kommunerna. Upplevelsen bland sjuksköterskorna var att de dagligen får ta 

diskussioner med andra professioner och kollegor på sjukhuset kring de patienter som 

ligger på akutmottagningen som väntar på att kunna läggas in på en avdelning. De 

upplever att det är ett genomgående problem på hela sjukhuset att det inte alltid är ett 

samarbete kring patienten. Upplevelsen är att ingen vill ta ansvar för patienten när det är 

fullt med patienter och den egna arbetsbelastningen är hög. Sjuksköterskorna menar att 

patientens bästa bör vara i fokus och det är inte att ligga kvar på akutmottagningen. 

 

“Man ska inte behöva ligga kvar på akuten, avdelningen vägrar att ta 

patienten men då tänker jag att man har det bättre i en korridor på en 

avdelning med en skön säng..., det är väldigt mycket såda diskussioner man 

får ta dagligen och det känns onödigt, istället för att hela sjukhuset försöker 

samarbeta för patienten.” (Informant 7) 

 

Brist på utrustning 

Patienter som kommer till akutmottagningen kommer av olika orsaker, många av 

patienterna behöver kontinuerlig övervakning. Flera sjuksköterskor uttryckte oro över 

att det saknas utrymme och att utrustningen ibland tar slut vilket gör att de upplever att 

de inte arbetar patientsäkert. När det är ett högt söktryck på akutmottagningen finns det 

inte alltid möjlighet att koppla upp alla de patienter som behöver övervakas med till 

exempel telemetri, kontinuerlig puls, saturation eller blodtryck. När 

övervakningsplatserna tar slut behöver sjuksköterskan i samråd med läkare prioritera 

bland de patienter som behöver platserna. Många sjuksköterskor påtalar att de upplever 

situationen som en patientsäkerhetsrisk då sjuka patienter som egentligen skulle behöva 

övervakas istället blir nedprioriterade för att det inte finns tillräckligt med utrustning i 

förhållande till antalet patienter. 

 

”Man måste ju prioritera dom som är mest sjuka men de känns ju inte så 

bra och även de är en risk för patientsäkerheten, så ska de inte behöva vara 

egentligen, här känner man herre gud tänk om det hade varit min egna 

anhöriga. Vi ska hålla koll på flimret men det går inte, det finns inte 

tillräckligt med grejer så det känns inte så kul”. ( Informant 3) 
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När patienter som ska vara uppkopplade prioriteras ned för att det finns sjukare 

patienter skapas det en inre oro och stress hos sjuksköterskan, flera påtalar att de 

upplever att det inte alltid känner att de har kontroll över situationen och att det är 

medicinskt farligt för patienterna. De uttrycker en rädsla för att inte hinna upptäcka i tid 

om en patient blir sämre. 

 

“Då går man runt och oroar sig för att man missar någonting, att man har 

för mycket att göra så att tillsynen brister, man hinner inte ta den extra 

kontrollen vilket hade skett automatiskt om dom var uppkopplade, så där 

blir de ju både en stress och en oro för oss att inte veta och att inte ha den 

koll som man vill ha på patientens allmäntillstånd.” ( Informant 4) 

 

Känslan av otillräcklighet 

Sjuksköterskorna vittnar om upplevelsen av att inte räcka till för sina patienter. När 

patienter blir kvar en längre tid på akutmottagningen behöver personalen på 

akutmottagningen utföra mera av den basala omvårdnaden. Frustration uttrycktes över 

att veta att inläggningsklara patienter kan bli kvar på akutmottagningen i upp till tre 

dygn. Sjuksköterskorna berättar att det inte är säkert att alla patienter får en säng utan att 

vissa patienter kommer att spendera sin tid på en hård brits vilket i förlängningen kan 

leda till trycksår och ett ökat lidande för patienten. De berättar också att det kan vara 

svårt för patienten att få tillgång till mat och patientens dagliga mediciner då 

akutmottagningen endast har akutmediciner. Sjuksköterskorna upplever att när 

arbetsbelastningen blir hög är det omvårdnaden av patienterna som blir lidande. Flera 

sjuksköterskor upplever att de inte hinner med omvårdnaden, det är svår att hinna med 

att hjälpa alla på toaletten eller att vända gamla människor i sängen för att undvika 

trycksår. 

 

“Vid en hög arbetsbelastning känner man att man inte räcker till, vi har ett 

konstant inflöde av patienter till skillnad från avdelningarna. Vi kan inte 

stänga akuten. Man kanske inte alltid är så nöjd med sin insats, man hinner 

inte gör de man vill för patienterna, man hinner inte vända gamla patienter 

dom ligger på hårda britsar, man hinner inte hjälpa dom till toaletten, man 

hinner inte ge god omvårdnad.” (Informant 3). 

 

Sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till när det finns patienter som har 

spenderat flera timmar och till och med dygn på akutmottagningen utan att någon har 

hunnit sätta sig ner och prata med patienten. De uttrycker att många patienter har ett 

behov att få prata med vårdpersonal om sin oro, om sin behandling eller att de vill ha 

sällskap men det finns inte någon tid för detta. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland 

kan bli lite kalla mot patienterna. De menade att de vill stanna och prata med patienterna 

och kunna svara på deras frågor, men de upplever att om de stannar och svarar på 

frågorna kommer de att bli kvar vilket de inte hinner och därför är det bättre att inte 

stanna alls.  

 

“Det var jobbigt i början men nu har man lärt sig att lite blunda för det, när 

man har mycket att göra och går i korridoren så kollar man ner i golvet för 
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att slippa svara på frågor, man vill prata med patienterna men man hinner 

inte. Tyvärr blir man lite arbetsskadad och man lär sig att jobba med det, 

dom som inte gör de jobbar inte kvar.” (Informant 3) 

 

En frustration uppstår då en patient behöver läggas in samtidigt som det inte finns 

någon ledig plats på avdelning att lägga in patienten på. Sjuksköterskorna menar att 

patienterna alltför ofta blir kvar på akutmottagningen för länge trots att patienterna är i 

stort behov av vård på en avdelning. De uttrycker en oro över att de inte räcker till för 

dessa patienter som inte får sina behov tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. 

 

“När det blir omprioriteringar blir det alltid någon eller något som blir 

lidande. När det kommer akutfall så är det omvårdnaden som blir lidande, 

de äldre sköra patienterna får ligga på hårda britsar i 14 timmar utan att 

någon hinner hjälpa dom till toaletten.” ( Informant 1) 

 

Sjuksköterskorna upplever det som stressande att känna att de inte räcker till för 

patienterna i den utsträckning som de vill och menar att detta är det största problemet 

man har som sjuksköterska, att aldrig riktigt räcka till. De menar dock att det är något 

som man får lära sig att acceptera, att man får göra så gott man kan utifrån den situation 

som man befinner sig i.  

 

“Det är stressande såklart, på nått sätt har man lärt sig att acceptera det, 

men de fyller än ändå med underliggande stress, det är ingen go känsla att 

inte räcka till.” (Informant 4) 

 

 

 Sjuksköterskans upplevelse av kompetens och erfarenhet  

 

Tillräckligt med kompetens 

Det uttrycktes att det krävs viss kunskap och kompetens för att på bästa sätt klara av 

arbetet som sjuksköterska på akutmottagningen. Samtidigt menade de att det inte räcker 

att ha kompetens för uppgiften utan det krävs också erfarenhet för att kunna använda sin 

kunskap på rätt sätt. Arbetet och rollen som sjuksköterska på en akutmottagning 

innehåller många olika delar och för att kunna ge god vård för patienterna menade 

sjuksköterskorna att de behöver strukturera och prioritera i sitt arbete. Att kunna veta 

allt från början är en omöjlighet menade sjuksköterskorna och de menade också att det 

alltid finns nytt att lära, man blir aldrig fullärd som sjuksköterska.  

 

Arbetsmiljön på akutmottagningen beskrivs som stressig med ett högt arbetstempo men 

genom att kunna strukturera sitt arbete så kan arbetet upplevas som mindre stressigt. 

 

“Att hitta en struktur i vad som är viktigast att göra just nu, då kan man 

komma ner i varv litegrann, den inre stressen försvinner även om det 

fortfarande är ett högt tempo så är man inte stressad utan man tycker 

snarare att det känns gött.”( Informant 5) 
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Enligt sjuksköterskorna krävs det att man använder och utvecklar sin “kliniska blick” 

för att kunna uppmärksamma och bedöma patienternas olika vårdbehov. Att öva upp sin 

“kliniska blick” tar dock tid och det är en erfarenhet som kommer med tiden menade de.  

 

“ ...man måste utveckla sin kliniska blick och vi har en stor bredd på 

patienterna så det förväntas att en sköterska på akuten skall kunna 

grunderna i hur man handlägger en patient med hjärtinfarkt, stroke eller i 

en trafikolycka, allt mellan himmel och jord.”( Informant 6) 

 

Brist på kompetens 

Sjuksköterskearbetet på akutmottagning kräver att sjuksköterskan kan hantera och 

prestera trots den höga arbetsbelastningen som det innebär. Rädslan över att begå 

misstag och göra fel uttrycktes hos informanterna med minst erfarenhet. 

En sjuksköterska uttryckte att hen ibland upplevde att det var svårt att hänvisa patienter 

då hen själv inte litade fullt ut på sin kunskap och erfarenhet att göra detta.  

 

“...kan jag skicka hem den här patienten och be henne gå till vårdcentralen 

imorgon, men “tänk om” tänk om det går fel, eh, och då blir man alltid så 

nervös i sina beslut.” (Informant 7)  

 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på kompetens kunde leda till en ökad 

arbetsbelastning då arbetet inte var strukturerat eller att rätt saker inte prioriterades. 

Främst var det de sjuksköterskor med längst erfarenhet som uttryckte att kollegor med 

mindre erfarenhet ibland kunde ha svårt att begränsa sig och lägga tid på “fel saker”. 

 

”Det finns kanske mycket information som patienten vill ge men då gäller 

det att begränsa sig till om patienten är allergisk, har någon smittsam 

sjukdom eller något annat viktigt vi behöver ha koll på. Skulle jag sätta mig 

ner en kvart med en sådan patient och prata om hans hälsohistorik så har 

jag ödslat en kvart och tagit den från andra patienter. Typiskt dåligt 

upplägg av ens tid.” (Informant 6) 

 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av att hänvisa patienter  

Patienterna kommer till akutmottagningen på många olika sätt, de kan komma med 

ambulans, de kan komma med en remiss från vårdcentralen eller så kan de promenera in 

på egen hand. Hur sjuksköterskan hanterar de patienter som söker på egen hand varierar 

mycket mellan informanterna. En del uttrycker att det ofta kommer patienter som 

egentligen skulle sökt vård på vårdcentral istället för på akutmottagningen. Andra 

sjuksköterskor menar att det inte finns patienter som inte skall söka vård på akuten utan 

de ser det som sin uppgift att guida dessa patienter vidare till rätt instans. De 

sjuksköterskor som inte har arbetat så länge upplever att det är ett problem att patienter 

väljer att söka till akuten på grund av att patienterna tycker att det är för lång väntetid 

till sin vårdcentral. De upplever svårigheter i att hänvisa patienterna vidare eller ge 

egenvårdsråd. Att ge rådet att patienten skall gå hem och lägga sig och vila och istället 

vända sig till sin vårdcentral upplevs som svårt då det ofta uppstår diskussioner med 
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patienten. Sjuksköterskorna upplever att många patienter inte vet vart de ska vända sig 

när det är svårt att få tid till exempelvis primärvården. Sjuksköterskorna upplever vidare 

att det är svårt att hänvisa patienter att söka vård på vårdcentral när de vet att 

tillgängligheten är begränsad och väntetiderna är långa. 

 

“Det är svårt att få tid hos primärvården, man får vänta länge på 

jourcentraler och så och då tror folk att det ska gå snabbare om man 

kommer till akuten, det är ett ganska stort problem tycker jag, det är inte 

alltid så lätt.” (Informant 4) 

 

En sjuksköterska berättade att patienterna ibland “vägrade” att gå hem trots råd om 

detta. Sjuksköterskan kände sig då tvingad att skriva in patienten trots att hen kände att 

patienten inte var i behov av akutsjukvård. 

 

“Det är svårt att hänvisa patienter vidare till en vårdcentral eller få dem att 

gå hem och vila lite, vägrar folk att gå till vårdcentralen eller hem blir det 

att man skriver in dom.” (Informant 7) 

 

De sjuksköterskor som arbetat lite längre menade att det inte finns patienter som söker 

fel. Det kan vara patienter som inte akuten kan hjälpa men att det då är sjuksköterskans 

uppgift att guida dem rätt. Ibland har patienterna endast behov av att någon lyssnar och 

tar deras problem på allvar. Genom att prata med patienterna så upplever sjuksköterskan 

att de kan bli lugnare och att det då är lättare att hänvisa patienterna vidare. De menar 

att det inte behöver bli onödiga diskussioner om patienterna känner sig lyssnade på. 

 

“Vi säger aldrig nej till patienter, det får vi inte men oftast går det att 

resonera med patienten om det är värdefullt att sitta här flera timmar för att 

en läkare ska säga samma sak som jag kommer säga nu, ta ett par 

värktabletter och gå hem och lägg dig. För att känna sig tryggare kan man 

ta lite kontroller och göra en snabbcheck av patienten.” (Informant 6) 

 

 

Det ansågs vara en viktig del i arbetet som sjuksköterska att kunna hänvisa patienter och 

känna sig trygg sitt beslut. En sjuksköterska menade att det kräver att man har 

tillräckligt med information om patienten för att kunna hänvisa på ett tryggt sätt. 

 

“Det krävs att man har lite kött på benen för att känna sig trygg i att 

hänvisa folk, det är en viktig del att kunna hänvisa patienter på ett tryggt 

och bra sätt.” (Informant 3) 

 

Sjuksköterskans erfarenhet att möta patientens frustration 

Patienterna uttrycker en frustration över att behöva vänta, oftast är det sjuksköterskorna 

som behöver hantera frustrationen hos patienterna. Sjuksköterskan upplever att många 

diskussioner om väntetiderna är onödiga, mycket i diskussionerna handlar om saker 

som är helt utanför sjuksköterskan kontroll som till exempel när de ska få träffa en 

läkare eller när ska de få komma upp till en avdelning. Sjuksköterskorna berättar också 

att de får lära sig att hantera kritiken och inte ta de personligt de får istället vara ett 
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bollplank för patienterna, de vet att kritiken inte är menat att vara riktat till dem 

personligen men att det tas ut på sjuksköterskorna för att det inte finns någon annan att 

ta ut frustrationen på. 

 

“Det mesta kritiken får man bara skaka av sig, det måste man göra till en 

viss gräns, man får vara en vägg, ett bollplank för patienten och de 

anhörigas skull, såhär är det tyvärr, egentligen vet man att kritiken inte är 

riktad till en själv utan till arbetsplatsen i sig.” (informant 4) 

 

Sjuksköterskorna tror att mycket av frustrationen bottnar i informationsbehov, 

patienterna vill veta vad som ska hända dem. När det brister i informationen kan 

patienter ge uttryck för att de känner sig bortglömda. Det är en liten skara med patienter 

som klagar men det är dem man oftast hör, det är de patienterna som kan göra sig hörda 

eller har anhöriga som kan prata för dem som oftast får information. De allra flesta 

patienterna är väldigt nöjda med att bara få vara på akutmottagningen och väntar i 

tystnad men de patienterna hamnar lätt i glömska menar sjuksköterskorna när de 

kommer till att få information. 

 

“Vad är det ni gör?” “Varför händer det ingenting?” “Varför gör ni inte 

detta?” “Varför kommer ni inte och frågar eller pratar?” Mycket grundar 

sig nog i informationsbrist, som är ett stort arbete som vi försöker jobba 

med, men det är tungroddt.” (Informant 4) 

 

 

Varför sjuksköterskorna valt att arbeta och varför de stannar på 

akutmottagningen  

 

Arbetet är berikande  

Sjuksköterskorna tycker att det är ett spännande och varierande arbete att arbeta som 

sjuksköterska på akutmottagningen. De menar att det är ett arbete som kan se olika ut 

varje dag och att man aldrig riktigt vet vad som kommer att hända under sitt arbetspass. 

De beskriver att de är ett engagerande och utvecklande arbete som man aldrig kommer 

bli fullärd i, det handlar inte om att bli specialist inom ett område utan man lär sig lite 

om mycket.  

 

“...det är ett spännande jobb, man vet aldrig hur ett arbetspass kommer att 

se ut, det är varierande och man lär sig mycket, man kommer aldrig bli 

fullärd.” (Informant 1) 

 

Det är stressigt och ett högt arbetstempo på akutmottagningen, man står aldrig utan en 

uppgift, det finns alltid något att göra. Samtidigt menar de att det är väldigt roligt och 

inspirerande att träffa så mycket patienter och att kunna känna att de kan göra skillnad 

för patienterna. Det upplevs vara ett socialt och roligt arbete där kollegorna betyder 

mycket både på och utanför arbetet. Sjuksköterskorna beskriver det som ett fantastiskt 

arbete och att de inte kan tänka sig att arbeta med någonting annat. 
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“...jag kan inte tänka mig att jobba någon annanstans, jag tycker verkligen 

det är skitroligt, jag brinner verkligen för det här, som sköterska träffar 

man väldigt många patienter och man kan verkligen göra skillnad.” 

(Informant 5) 

 

Teamarbete och kollegor  

Sjuksköterskorna beskriver att de arbetar i olika team på akutmottagningen och att de 

tycker att det är ett bra och roligt arbetssätt då de tillsammans tar hand om och vårdar 

akut sjuka patienter. De beskriver att teamarbete bygger på att var och en hittar sin plats 

och sin roll i teamet, att alla bidrar och tar ansvar för att omhändertagandet av patienten 

ska bli så bra som möjligt. De upplever att det är en trygghet att arbeta i team, för trots 

att de får se och vara med om tragiska händelser så är de inte ensamma i situationen och 

det upplever sjuksköterskorna ger en trygghet och tröst i arbetet. 

 

”Man är ju inte själv runt patienten utan man är ju flera stycken så det 

gäller ju att utnyttja och veta liksom vad jag kan göra i teamet runt 

patienten så att det blir så bra som möjligt, det är roligt att kunna jobba 

så.” (Informant 5) 

 

Akutmottagningen beskrivs som en social och rolig arbetsplats då relationerna med 

kollegorna är det som gör att de ”orkar”. Sjuksköterskorna menar att trots att de 

upplever att det är mycket negativt med arbetet så överväger ändå det positiva. 

Sjuksköterskorna upplever att arbetet är stressigt, att det är svårt att få ledigt, och att ta 

semester, att det är dåliga arbetstider och för låg lön. Trots detta väljer sjuksköterskor att 

stanna på akutmottagningen, många av dem i flera år och den främsta orsaken till detta 

är kollegorna och det kollegiala i att arbeta på akuten. 

 

”Det är väldigt kollegialt skulle jag säga man jobbar väldigt tätt inpå 

varandra man får ganska tajta relationen med sina arbetskamrater vilket 

jag tycker väldigt mycket om.” (Informant 3) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på 

akutmottagning. Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes. Data har 

samlats in genom intervjuer som sedan transkriberats och analyserats. Lundman och 

Hällman Graneheim (2012, ss. 188-189) menar att för att resultatet skall anses giltigt är 

det viktigt att rätt metod väljs för att kunna svara på syftet. Metoden som använts i 

studien anses vara lämplig då den besvarar studiens syfte. 

 

Ostrukturerade intervjuer användes för att samla in data till studien vilket enligt Gillham 

(2008, s. 73) kan användas för att kunna ta del av och förstå en individs livserfarenhet 
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inom ett visst område. Genom att individen själv väljer hur den vill berätta lämnas 

ansvaret över till individen som själv får leda intervjun framåt utan att den hämmas av 

forskarens förbestämda ansats. Intervjuerna inleddes med en öppen inledningsfråga och 

följdfrågor har sedan ställts utifrån det informanterna berättade. Båda författarna har 

varit med vid intervjuerna för att kunna stödja och komplettera varandra då ingen haft 

tidigare erfarenheter kring att hålla i en intervju. Det har ansetts varit fördelaktigt då den 

ena haft huvudansvaret och varit den aktiva lyssnaren och den andra haft en mer 

tillbakadragen roll och fört anteckningar för att kunna ställa kompletterande följdfrågor. 

Att i förväg bestämma vem av intervjuarna som gör vad är en fördel menar Kylén 

(2004, ss. 23-24) där en kan bära huvudansvaret för att intervjun skall gå framåt och där 

den andra kan ställa följdfrågor under eller efter intervjun. Lundman och Hällman 

Graneheim (2012, ss. 198) menar också att det kan vara en fördel att vara flera under en 

intervju just för att viktiga detaljer inte ska gås miste om samt att följdfrågorna kan 

breddas. Dock menar Kvale och Brinkman (2014, ss. 51-52) att informanten kan 

uppleva att den hamnar i underläge då det är intervjuaren som har kunskap i 

forskningsområdet och har fri tolkning till det som informanten berättar. Det har dock 

inte upplevts eller uppfattats som att någon av informanterna känt sig obekväma vid 

intervjuerna. Informanterna har själva bestämt tid och plats för intervjuerna vilket är 

viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 136) då detta är något som kan påverka 

kvalitén på intervjun, om exempelvis inte informanten känner sig trygg så kan det 

påverka hur och vad informanten berättar. 

Alla intervjuerna spelades in för att de senare skulle kunna transkriberas. Att spela in en 

intervju menar Kylén (2004, s. 40) dels är en fördel eftersom att författarna sedan kan 

gå tillbaka och lyssna igenom intervjun flera gånger men kan vara en nackdel då 

informanten kan känna sig obekväm med att bli inspelad. Upplevelsen var att 

informanterna berättat fritt utan att känna sig hämmade av inspelningen. 

Tre olika akutmottagningar tillfrågades om att delta i studien för att ha ett så brett urval 

som möjligt och för att ev. kunna göra jämförelser i sjuksköterskornas upplevelser på de 

olika akutmottagningarna. Då endast en av akutmottagningarna svarade på förfrågan så 

ingår sju sjuksköterskor i studien från en och samma akutmottagning vilket gör att 

överförbarheten påverkats. 

För att resultatet skall bli så brett som möjligt skall informanterna gärna vara av olika 

kön, ålder och etnicitet menar Lundman och Hällman Graneheim (2012, s. 198). I 

studien ingår sju sjuksköterskor, fyra män och tre kvinnor i olika ålder. 

Sjuksköterskornas arbetserfarenhet är mellan 1 och 16 år vilket kan ha påverkat 

resultatet då det inte är representativt då sjuksköterskornas genomsnittliga 

arbetserfarenhet på den valda akutmottagningen är lägre än för sjuksköterskorna i 

studien. 

Sjuksköterskorna i studien tillfrågades genom att verksamhetschefen på 

akutmottagningen berättade om studien i veckobrev där mobilnummer och mailadresser 

stod så att sjuksköterskorna kunde höra av sig om intresse för att delta. Två 

sjuksköterskor mailade sitt intresse och övriga fem anmälde sitt intresse i samband med 

att den första intervjun genomfördes på akutmottagningen. Urvalet har skett 

slumpmässigt utan personlig anknytning till varken akutmottagningen eller någon av 

sjuksköterskorna. Förförståelse är något som Dahlberg (2014, ss. 70-71) menar att alla 

människor har och att detta är något som kan påverka forskningens resultat då forskaren 

redan innan har en bestämd bild över hur något är. För att förhindra att forskaren binder 

upp sig och tolkar det den får höra utifrån sin förförståelse så krävs det att forskaren 
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reflekterar och är medveten om sin förförståelse och vad den innebär. Författarna har 

reflekterat kring sin förförståelse kring det valda ämnet både före och under arbetets 

gång och kommit fram till att ingen har någon koppling eller förkunskap kring det valda 

ämnet mer än att själva varit patienter eller närstående på akutmottagningen. Detta är en 

styrka i arbetet och resulterat i att författarna har ansett sig kunna tolka och analysera 

fritt. Arbetets trovärdighet styrks genom att urvalet, datainsamlingen och analysen är 

beskrivna enligt de riktlinjer som finns för examensarbeten på kandidatnivå. I första 

hand är det läsaren som avgör trovärdigheten i ett arbete menar Lundman och Hällman 

Graneheim (2012, ss. 197-198) men att trovärdigheten ökar om analysprocessen tydligt 

presenteras i arbetet.  

 

Examensarbetet följer de etiska riktlinjerna för kvalitativ forskning från vetenskapsrådet 

(2002) även om detta inte är ett krav för att genomföra studier på grund och avancerad 

nivå på högskola. Detta för att öka trovärdigheten i examensarbetet och för att värna om 

informanternas anonymitet och integritet. 

 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden i studien visar att sjuksköterskorna upplever en ökad arbetsbelastning på 

akutmottagningen då patienter inte kommer vidare till vårdavdelningar till följd av att 

det råder brist på vårdplatser på sjukhusen. Sjuksköterskorna upplever att den ökade 

arbetsbelastningen får konsekvenser för de patienter som söker vård och som vårdas på 

akutmottagningen. Konsekvenserna är främst att sjuksköterskorna upplever en känsla av 

otillräcklighet då de inte hinner utföra den omvårdnad de vill för patienterna. I resultatet 

framkommer också att flera av sjuksköterskorna upplever att allt fler människor väljer 

att söka vård på akutmottagningen men att de upplever att många av de patienter som 

söker egentligen inte är i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskornas förhållningssätt 

kring de patienter som söker till akutmottagningen och som inte anses vara i behov av 

akutsjukvård går isär i studien vilket upplevdes som mycket intressant. I resultatet 

presenterades tre kategorier med nio tillhörande subkategorier. Subkategorierna 

Känslan av otillräcklighet och Sjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter är 

det som upplevs som det mest framträdande i intervjuerna och som redovisas i 

resultatet. Därmed valdes dessa subkategorier ut för att belysas och diskuteras 

ytterligare. 

 

Känslan av otillräcklighet  

I resultatet framkommer brister i att hinna med omvårdnaden, sjuksköterskorna berättar 

att när det är mycket att göra, det är fullt med patienter som väntar på att få komma 

vidare till en avdelning och det är fullt av väntande patienter i väntrummet så upplever 

sjuksköterskorna att de inte hinner med at utföra alla de arbetsuppgifter som de har. 

Sjuksköterskorna berättar att de upplever att de inte hinner med att ge tillräckligt med 

omvårdnad till patienterna. Sjuksköterskorna berättar bland annat att de inte hinner 

vända äldre patienter, ta dem på toaletten, byta blöjor eller ordna med mat och dryck. 

När sjuksköterskorna måste prioritera bland sina arbetsuppgifter så är det omvårdanden 

som först prioriteras bort. I sjuksköterskans tidigare kompetensbeskrivning upprättad av 

Socialstyrelsen (2005) är omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap ett av 

sjuksköterskans huvudområden. I beskrivningen står det att sjuksköterskan ska kunna 
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tillgodose patientens omvårdnadsbehov vilket innefattar både basala och specifika 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan har även ansvar för att patientens sociala, andliga 

och kulturella behov tillgodoses. Vidare behöver sjuksköterskan uppmärksamma 

patientens upplevelse av sjukdom och lidande och på bästa sätt arbeta för att lindra 

lidandet hos patienten (Socialstyrelsen 2005). Att sjuksköterskorna väljer att i första 

hand prioritera bort omvårdnaden när arbetsbelastningen och patientantalet är högt på 

akutmottagningen framgår i Elmqvist et al. (2011). Studien visar att de patienter som för 

stunden inte har det största behovet av vård och som inte är högprioriterade är de 

patienter som får stå tillbaka och därmed i mycket liten utsträckning får sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Om patienten inte känner sig uppmärksammad 

eller prioriterad av vårdaren uppstår ett vårdlidande hos patienten menar Wiklund 

(2003, s 104). Patienten riskerar inte enbart att drabbas av ett sjukdomslidande när den 

blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. Patienten riskeras dessutom att drabbas av ett 

vårdlidande då vården som början var menad för att lindra lidande inte längre gör det 

(Wiklund 2003, ss. 102, 104). Wiklund (2003, ss. 104-105) menar också att eftersom 

vårdlidande inte är en naturlig del av livet utan ett lidande som sker av vården eller 

brister i vården är det viktigt för sjukvårdspersonal att reflektera över hur deras 

agerande påverkar patienten och hur patienten upplever vårdlidandet. 

Följden av att patienter inte får sina behov tillgodosedda kommer inte bara leda till ett 

vårdlidande för den specifika patienten, utan bör även få konsekvenser för vården och 

samhället i stort. Om patienter inte får sina grundläggande behov tillgodosedda på 

akutmottagningen så riskerar patienter att drabbas av t.ex. trycksår som sjukhusens 

avdelningar sedan får behandla. Att drabbas av ett trycksår kan vara mycket smärtsamt 

och vara svårt att bli av med. Sår är alltid en infektionsrisk vilket göra att patienten 

riskerar att få en infektion. Att behandla ett trycksår kräver inte enbart kompetens, 

kunskap hos vårdpersonalen det är även resurskrävande i form av tid och 

materialkostnad. Vårdtiden för patienten riskerar att bli längre och leder till ökade 

kostnader för samhället (SKL 2013).  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna som upplever att de inte räcker till för 

patienterna har strategier för att inte fastna i tidskrävande situationer. En sjuksköterska 

berättade att hen tittade ner i golvet och undvek att möta patienters blickar för att slippa 

svara på frågor från patienterna. Att stanna och svara på frågor upplevde flera av 

sjuksköterskorna som stressande då de upplevde att de inte hade tid att prata med 

patienterna. Gordon och Sheppard (2010) menar att de patienterna som upplevde att 

sjuksköterskor inte tog ögonkontakt eller hade tid att svara på frågor fick patienterna att 

känna sig nonchalerade och att de befann sig i en utsatt situation.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever att de kan bli lite kalla mot 

patienterna, de vill stanna och svara på frågor men om de gör de vet de att de inte 

kommer komma där ifrån så då är det bättre att inte stanna alls.  Dahlberg och Segesten 

(2013, s. 139) menar att sjukvårdspersonal måste vara medvetna och reflekterande över 

vilket budskap de sänder ut med sitt kroppsspråk till patienterna, det måste finnas en 

medvetenhet hos vårdaren att det är en stor skillnad för patienten om hen möter ett 

vänligt ansikte som är riktat mot patienten än om patienter mötet ett ovänligt ansikte 

eller ett ansikte som är bortvänt ifrån patienten.  
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Sjuksköterskans erfarenhet av att hänvisa patienter  

Sjuksköterskorna hade olika synsätt på patienterna som sökte vård på 

akutmottagningen. En del sjuksköterskor uttryckte att de tyckte att patienterna sökte i 

onödan medan andra tyckte att alla patienter var välkomna till akutmottagningen. De 

sjuksköterskor som ansåg att alla var välkomna att söka menade att det ingår i en 

sjuksköterskas arbetsuppgifter att på ett tryggt sätt hänvisa patienter vidare om 

akutmottagningen inte visar sig vara rätt vårdnivå. Ett mönster framkom i vilka 

sjuksköterskor som upplevde att patienterna sökte i onödan och vilka sjuksköterskor 

som tyckte att alla patienter var välkomna till akutmottagningen. Sjuksköterskorna som 

menade att patienterna besökte akutmottagningen i onödan var sjuksköterskor som 

fortfarande var relativt nya i sin yrkesroll. Samma grupp med sjuksköterskor upplevde 

även svårigheter i att hänvisa patienter vidare, antingen hem med egenvårdsråd eller till 

primärvården. Benner (1993, ss. 37-38) menar att svårigheten för nybörjare ligger i att 

de inte varit i situationen tidigare, nybörjaren kan uppleva svårigheter att applicera det 

sjuksköterskan har läst i läroböckerna till verkligenheten. De sjuksköterskorna som 

menade att alla patienter var välkomna att söka till akutmottagningen var de 

sjuksköterskor som arbetat länge, denna grupp uttryckte sig inte ha några svårigheter 

med att hänvisa patienterna vidare utan såg det snarare som sin uppgift att guida 

patienter till rätt vårdinstans. Benner (1993, s. 45) menar att experten har en grundlig 

förståelse av helhetssituationen och använder sig av sin egen förmåga att analysera 

situationen för att sedan välja en lämplig åtgärd till problemet. 

 

Patienter besöker akutmottagningen av många olika anledningar, oftast är det 

sjuksköterskan i triagen den första patienten möter. Patientens besök på 

akutmottagningen kommer att skilja sig åt beroende på vilken syn sjuksköterskan har på 

de patienter som söker. Wikström (2012, s. 21) menar att det inte är acceptabelt för 

vårdpersonal att ifrågasätta patienters motiv till varför de besöker 

akutmottagningen.  Det är sjuksköterskan ansvar att bygga en god relation med 

patienten redan vid ankomst, får patienterna en bra upplevelse redan från start blir 

relationen starkare mellan patient och vårdare. Wiklund (2003, ss. 157-158) menar att 

en patient som känner sig välkommen redan från början har en bra bas att bygga en 

vårdande relation på. Byggs inte en vårdande relation upp mellan sjuksköterskan och 

patienten i triagen kan patienten välja att inte dela med sig av viktig information om sitt 

hälsotillstånd till sjuksköterskan. Dels kan sjuksköterskan då gå miste om viktigt 

information som sjuksköterskan behöver ha för att kunna göra en korrekt bedömning av 

patientens vårdbehov då patienten inte känner sig trygg i att dela med sig. En patient 

som till synes verkar söka för en lindrig åkomma och inte har några tydliga symtom kan 

lätt förbises som en patient som skulle kunna gå hem med egenvårdsråd. I de flesta fall 

är det säkert en korrekt bedömning av denna typ av patient men om sjuksköterskan inte 

tar sig tid att verkligen skapa en vårdande relation så riskerar sjuksköterskan att inte 

uppmärksamma den gången patienten egentligen söker för något annat än vad den först 

ger uttryck för. 
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SLUTSATSER 

Resultatet har visat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen upplever att de 

har ett spännande och väldigt varierande arbete. Sjuksköterskorna berättar att de trivs 

med sitt arbete och de upplever att det är givande då de känner att de kan göra skillnad 

för patienterna. Sjuksköterskorna berättar också att trots att det ofta är stressigt och att 

arbetsbelastningen är hög så väljer de att stanna kvar för att de trivs så bra med sina 

kollegor. Resultatet visar dock att den höga arbetsbelastningen leder till att 

sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till för patienterna. Sjuksköterskorna 

upplever att de inte har tid att prata med patienterna i den mån de skulle vilja. 

Sjuksköterskorna upplever att de måste prioritera i sina arbetsuppgifter när tiden inte 

räcker till. Omvårdnaden av patienterna är det som sjuksköterskorna i första hand 

prioriterar bort vilket får negativa konsekvenser för patienterna som vårdas på 

akutmottagningen. Det behövs vidare forskning kring varför sjuksköterskor väljer att 

prioritera bort omvårdnaden när det är omvårdnad som är sjuksköterskans främsta 

ansvarsområde. Sjuksköterskornas upplevelse av att inte ha tid leder till ett negativt 

synsätt på de patienter som söker vård på akutmottagningen då flera av 

sjuksköterskorna tydligt uttryckte att patienter söker vård i onödan på 

akutmottagningen. Detta är något som behöver belysas ytterligare och forskas mer kring 

då synsättet att patienter väljer att söka vård i onödan riskerar att orsaka ett vårdlidande 

hos många patienter. 

 

 

 

 

Kliniska implikationer  

 Fortsatt forskning kring varför sjuksköterskor prioriterar bort omvårdnaden när 

de upplever att de har mycket att göra.  

 

 Fortsatt forskning kring sjuksköterskors attityder och synsätt om de patienter 

som söker vård. 

 

 Utbildning till sjuksköterskor angående att hänvisa och ge egenvårdsråd. 

 

 Tydligare information och mer upplysning till allmänheten om vilken 

vårdnivå/instans de ska söka beroende på skada och sjukdom. 

 

 Tillgänglig primärvård, dropp in tider varje dag till läkare och sjuksköterska och 

telefon rådgivning under hela dagen. 
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Bilaga 1 
 

Verksamhetschef godkännande av datainsamling  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Högskolan i Borås som skriver examensarbete 

(kandidatuppsats) i vårdvetenskap. 

 

Syfte och beskrivning 

 

Vårt syfte med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på 

akutmottagning. Genom enskilda intervjuer vill vi ta del av sjuksköterskans erfarenheter 

och upplevelser.  

 

Vi önskar att få lov att intervjua 6-8 sjuksköterskor, som är fastanställa och färdiga med 

sitt basår. Intervjuerna kommer att spelas in och förväntas ta ca 40min. Tid och plats för 

intervjuerna bestäms av deltagarna. De inspelade intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt, citat kan komma att publiceras i resultatet. Namn, personuppgifter eller 

annat som kan härleda till enskild person kommer inte publiceras. Intervjuerna kommer 

att analyseras med vetenskaplig metod och resultatet kommer att presenteras i en 

kandidatuppsats vid Högskolan i Borås. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och kan av deltagarna närsomhelst avbrytas utan 

motivering. 

 

Kontakt 

Vid frågor om deltagande och studien kontakta: 

 

 

Anneli Andersson (student) 

Tel: XXX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXXX 
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Felicia Olsson Lindstrand (student) 

Tel: XXX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXXX 

 

Anders Jonsson (Handledare) 

Tel: XXX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXXX 

 

 

Godkännande av datainsamling till kandidatuppsats 

 

Härmed godkänner jag att Anneli Andersson och Felicia Olsson Lindstrand utför sin 

studie. 

 

 

Ort ..................................... Den ..................../................... -………… 

 

Befattning……………………………………………………………. 

 

Namnteckning.........................................................................................  

 

Textat namn............................................................................................  

 

Telefon...................................................................................................  

 

E-postadress...........................................................................................  
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Bilaga 2 
 

 

 

Information om deltagande i examensarbete på kandidatnivå 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Högskolan i Borås som skriver examensarbete 

(kandidatuppsats) i vårdvetenskap. 

 

Syfte och beskrivning 

 

Vårt syfte med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på 

akutmottagning. Genom enskilda intervjuer vill vi ta del av sjuksköterskans erfarenheter 

och upplevelser.  

 

Vi önskar att intervjua 6-8 sjuksköterskor, som är fastanställa och färdiga med sitt basår. 

Intervjuerna kommer att spelas in och förväntas ta ca 40min. Tid och plats för 

intervjuerna bestäms av deltagarna. De inspelade intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt, citat kan komma att publiceras i resultatet. Namn, personuppgifter eller 

annat som kan härleda till enskild person kommer inte publiceras. Intervjuerna kommer 

att analyseras med vetenskaplig metod och resultatet kommer att presenteras i en 

kandidatuppsats vid Högskolan i Borås. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och kan av deltagarna närsomhelst avbrytas utan 

motivering. 

 

Kontakt 

 

Vid frågor om deltagande och studien kontakta: 

 

Anneli Andersson (student) 

Tel: XXX-XXXXXX 
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Mail: XXX@XXXX 

 

Felicia Olsson Lindstrand (student) 

Tel: XXX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXXX 

 

Anders Jonsson (Handledare) 

Tel: XXX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXXX 
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Bilaga 3 
 

Godkännande av medverkande i studien 

 

Undertecknande godkänner härmed sitt deltagande i studien om sjuksköterskans 

upplevelse att arbeta på en akutmottagning. 

 

Jag har tagit del av skriftlig information och jag vet att deltagandet är helt frivilligt och 

att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 

 

Ort ..................................... Den ..................../................... -………….. 

 

Namnteckning.........................................................................................  

 

Textat namn.............................................................................................  

 

Telefon.................................................................................................... 

 

E-postadress............................................................................................  
 

 

 

 

 

 


