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Bakgrund: En stor del av befolkningen besöker årligen primärvården för upplevd ohälsa. 
Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård har en central roll i att lindra lidande 
och främja hälsa. När patientens allmäntillstånd bedöms vara i behov av ett akut 
omhändertagande och när primärvårdens resurser inte räcker till måste den fortsatta vården 
överlämnas till sjukhus. Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors och 
sjuksköterskors erfarenheter av akuta omhändertaganden i primärvård. Metod: En induktiv 
ansats användes, där datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju 
intervjuer genomfördes med fyra distriktssköterskor och tre sjuksköterskor, verksamma på 
vårdcentraler och jourcentraler i södra Sverige. Resultat: Ur analysen framkom tre 
kategorier; Träna för förbättrat samspel, Behov av struktur och Brister som utgör en 
utmaning, med sju underkategorier. Konklusion: Studien påvisar att akuta 
omhändertaganden i primärvård är vanligt förekommande. Erfarenheter och kompetens av 
akutsjukvård är något som distriktssköterskor och sjuksköterskor upplever betydelsefullt 
för att kunna bistå med akuta omhändertaganden i primärvård. Studiens resultat kan 
tillämpas i klinisk praxis för att kvalitetssäkra vården genom att säkerställa kompetens och 
möjlighet för utbildning av vanligt förekommande akuta åkommor i primärvård. 
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Background: Primary care is the first contact for care and treatment when experiencing 
illness. District nurses and nurses have an important role in alleviating suffering and 
promoting health for individuals. Sometimes patients are identified with conditions that 
require emergency care and continued care at hospitals. Aim: The aim of this study was to 
illustrate district nurses and nurses’ experiences of emergency care in primary care. 
Method: Seven qualitative interviews were conducted with an inductive approach and 
analyzed with a qualitative content analysis. The interview participants consisted of four 
district nurses and three nurses working in primary healthcare centers and after-hours 
centers in Southern Sweden. Results: Three categories emerged from the analysis: 
Interactions improved with training; The need of structure and Deficiencies that constitute 
challenges, with seven subcategories. Conclusion: This study demonstrates that 
emergency care is relatively common. Qualifications in emergency care is something the 
district nurses and nurses’ experienced as significant. This study's results could be applied 
in clinical practice to assure the quality of care by ensuring education of common 
sicknesses in emergency care in primary health care centers. 
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INLEDNING 

År 2011 hade primärvården i Sverige totalt 14,8 miljoner läkarbesök, 25,5 miljoner besök 
hos andra professioner och 12,2 miljoner telefonkontakter med kvalificerad hälso- och 
sjukvårdsrådgivning som ersatte mottagningsbesök (Sveriges kommuner och landsting, 
2012). Primärvården tillhör öppenvården och tar emot patienter oavsett ålder, sjukdom 
eller patientgrupp. För patienter är det inte alltid självklart att veta till vilken vårdnivå de 
ska vända sig till vid sjukdom och för vissa är det till och med oklart att det finns olika 
nivåer. Det här påvisar betydelsen av distriktssköterskans och sjuksköterskans kompetens 
och kunskap för att kunna göra bedömningar och prioriteringar av patienter i primärvård. 
Kunskap om akuta omhändertaganden i primärvård kan bidra till samhälleliga vinster i 
form av trygg och säker vård för såväl patienter som för distriktssköterskor och 
sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Patienter som söker primärvård med 
sjukdomstillstånd och som av distriktssköterska eller sjuksköterska bedöms vara i behov av 
ett akut omhändertagande måste föras till sjukhus för vidare vård och behandling om 
vårdbehovet överstiger primärvårdens resurser och möjligheter (Caroline, 2008; 
Emergency Nurses Association, 2005). Här har distriktssköterskor och sjuksköterskor inom 
primärvård en nyckelroll i att göra en behovsbedömning. Eftersom studier förefaller 
saknas, behövs kunskapsutveckling av akuta omhändertaganden ur distriktssköterskors och 
sjuksköterskors perspektiv vilket denna studie undersöker.  

BAKGRUND 

I den här studien används sjuksköterska för att beteckna såväl distriktssköterska som 
sjuksköterska. Primärvård betecknar arbete utfört vid såväl vårdcentral som jourcentral. 

Primärvård och akuta omhändertaganden 

Primärvård i Sverige tillhör öppenvård, vilka bedriver mottagningar med hälso- och 
sjukvård för hela befolkningen. Vårdcentral och jourcentral är två av flera enheter 
tillhörande primärvård (Västra Götalandsregionen, 2016). Primärvården har ett brett 
vårduppdrag av hälso- och sjukvårdstjänster vilka skall tillgodose befolkningens 
grundläggande vårdbehov, där olika yrkeskategorier tillsammans arbetar för att bidra med 
trygg och säker vård för patienten. Primärvården hanterar förutom drop, planerade besök 
även telefonrådgivning samt besöker patienter i hemmet som av olika skäl inte kan eller 
orkar ta sig till sjukvården (Socialstyrelsen, 2007). Tillfällen då patienter söker primärvård 
och identifierats vara i behov av omedelbar vård och behandling benämns som akuta 
öppenvårdsbesök (Socialstyrelsen, 2004). Akuta öppenvårdsbesök föranleder ofta 
ställningstagande till om patientens sjukdomstillstånd kräver fortsatt akut 
omhändertagande på sjukhus (Krakau, Lindmark, Persson, Sjöberg & Svensson, 1985; 
Hogmark, 2010). Akut omhändertagande är ett vedertaget begrepp, dock saknas en 
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enhetlig definition både nationellt och internationellt (Socialstyrelsen, 2011). Begreppet 
används i situationer då en patient hastigt drabbas av sjukdom eller skada och är i behov av 
akutsjukvård (Elmqvist, 2011). Otydliga eller bristande definitioner har inverkan på hur 
den akuta omvårdnaden organiseras och vilka möjligheter vårdpersonalen har för att 
fullfölja sina åtaganden (Gabrielsen, Lindström & Nåden, 2009). 

Primärvårdens vårduppdrag styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vilka 
ansvarar för hälsofrämjande vård och behandling, patientutbildning samt rehabilitering 
som inte kräver sjukhusets specialistkompetens (SFS 1982:763). En grundläggande uppgift 
för primärvården är att förebygga ohälsa genom att behandla patienter med kroniska 
sjukdomar som diabetes, astma, hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2007). En 
vanlig patientkategori är äldre som söker vård relaterat till åldrandet, liksom sköra 
patienter med missbruk, demenssjukdom och annan funktionsnedsättning (Davidsson, 
1998). Vanliga besöksorsaker är uppföljning och behandling av blodtryck (Cederholm, 
Nilsson, Anderberg, Berg & Petersson, 2002), muskel- och skelettsmärta (Westman, 
Linton, Ohrvik, Wahlén, Theorell & Leppert, 2009), infektioner, psykiatriska problem, 
sömnproblem, hudproblem, mag- tarmsjukdomar och allergier (Socialstyrelsen, 2007).  

Prioritering och identifiering av akuta sjukdomstillstånd  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen  (SFS 1982:763) och patientlagen (SFS 2014:821) skall 
varje patient som söker sjukvård snarast bedömas av läkare eller sjuksköterska vad gäller 
det aktuella hälsotillståndet (SFS 1982:763, SFS 2014:821). En av de viktigaste 
uppgifterna för primärvården är att genom professionell bedömning urskilja vilka besvär 
som klassificeras som sjukt, friskt och övergående för att därefter prioritera vårdbehov. 
Prioriteringssystemet benämns triage, vilket är ett franskt ord som betyder sortering. Triage 
användes redan på 1700-talet av den franska militären för att sortera ut vilka av de skadade 
soldaterna som gick att bota. Under mitten av 1900-talet började triage även att användas 
på sjukhus och då främst vid katastrofsituationer. USA, Australien, Kanada och England 
var först med att använda triage och i Norden är Sverige det främsta landet. Slutligen kom 
triage att bli ett begrepp på akutmottagningar då behovet av vård inte kunde tillgodoses 
och väntetiderna blev så långa att patienter hann avlida i väntan på att få vård (Göransson, 
Eldh & Jansson, 2008). Triage definieras idag som en gradering av patientens medicinska 
prioritet baserat på sökorsak och symptom (Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors, 
2006). Sjuksköterskan tar en kort anamnes som tillsammans med klinisk blick och analys 
av patientens vitala parametrar som andning och cirkulation utgör prioritetsbestämning 
(Mackway-Jones, Marsden & Windle, 2013). Om patientens vitala parametrar utgör ett 
direkt hot mot hälsan prioriteras patienten för vård och behandling (Giesen, Smits, 
Huibers, Grol & Wensing, 2011). Triagering ger således sjuksköterskan en samlad 
uppfattning om flera patienters allmäntillstånd och vilka akuta omvårdnadsåtgärder som 
omedelbart behöver vidtas. I de fall primärvården bedömer att andra undersökningar 
behövs remitteras patienten vidare till sjukhus (Mackway-Jones et al., 2013).   

Fem grundläggande färdigheter kan vara till hjälp vid identifiering av omvårdnadsåtgärder; 
skicklighet innebär att sjuksköterskan har förmåga att möta patienter i olika livssituationer. 
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Observation och tolkning belyser sjuksköterskans kompetens att kunna uppmärksamma 
sjukdomstecken hos patienten och tolka dess betydelse av ohälsa. Analys innebär således 
att symptom och tecken sätts i ett sammanhang, där det ena inte utesluter det andra. 
Organisation är den femte färdigheten som likställs med sjuksköterskans förmåga att 
samordna olika omvårdnadsåtgärder, så målsättningen med omvårdnaden lättare kan 
uppnås (Abdellah, 1994). Identifiering av omvårdnadsåtgärder i en akut situation är en 
komplex uppgift och kan underlättas med hjälp av ett strukturerat arbetssätt för  
patientsäkert omhändertagande (Richards & Mayberry, 2004; Thim, Vinther-Krarup, 
Rohde & Løfgren, 2012). För att sjuksköterskan snabbt skall kunna identifiera akuta 
sjukdomstecken samt utföra omvårdnadsåtgärder för att stabilisera sviktande 
vitalfunktioner, rekommenderas ett strukturerat arbetssättet utefter Airway, Breathing, 
Circulation, Disability och Exposure [ABCDE]. Den första åtgärden (A) innebär att 
kontrollera och stabilisera patientens luftväg. Sjuksköterskan skall även vid misstänkt 
trauma stabilisera patientens halskotpelare. Därefter undersöker och åtgärdar 
sjuksköterskan sviktande tecken av andningen (B) genom att observera patientens 
andningsmönster och syretillförsel med ställningstagande till eventuell syrgasbehandling. 
När patientens andning är tillfredsställd, kan sjuksköterskan gå vidare med kontroll och 
åtgärd av cirkulationen (C) som puls, blodtryck, stoppa eventuell blödning samt ta 
ställning till perifer venkateter [PVK] och intravenös vätskebehandling. Därefter undersöks 
medvetande (D) med hjälp av kapillärt blodsocker, enklare neurologstatus och 
smärtlindring. Sist kontrolleras (E) en fullständig kroppsöversikt och kroppstemperatur. 
När sjuksköterskan kontrollerat och behandlat patientens sviktande vitalfunktioner enligt 
ABCDE, bör sjuksköterskan återigen observera, tolka och analysera patientens tecken till 
hotande sjukdom (Richards & Mayberry, 2004; Thim, Vinther-Krarup, Rohde & Løfgren, 
2012). Enligt Nolan et al. (2010) skall hjärt- och lungräddning [HLR] påbörjas omgående 
om sjuksköterskan identifierar avsaknad av adekvat andning.   

Hälsa och Ohälsa 

World Health Organization [WHO] (1998) definierar hälsa som ett tillstånd av total fysisk, 
psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp 
(WHO, 1998). Hälsa kan också beskrivas som livsyttringar som omfattas av både hälsa och 
ohälsa, där det ena inte utesluter det andra (Rogers, 1994). Eriksson (1989) utgår från detta 
tankesätt och menar att hälsa inte endast innebär frånvaro av sjukdom. En patient kan 
uppleva hälsa trots närvaro av sjukdom och vice versa, vilket skildras i hälsokorset (figur 
1). Hälsokorset är en beskrivande vägledning för sjuksköterskors förståelse av patienters 
sjukdomsupplevelse (Eriksson, 1989). Ohälsa är därmed en subjektiv upplevelse som 
påverkar hela patientens livssituation (Eriksson, 1994) och det är av stor betydelse att 
sjuksköterskan noga lyssnar till patientens berättelse. Partnerskap mellan sjuksköterska och 
patient utgör grunden för omvårdnad och bör bygga på ömsesidig respekt där patienten får 
uttrycka sina känslor, behov och problem (Ekman et.al., 2011; Ekman, Hedman, Swedberg 
& Wallengren, 2015).   
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Figur 1. Hälsokorsets beskrivande hälsopositioner enligt Eriksson (1989), sid: 49. 

Eriksson (1989) menar att patientens hälsotillstånd kan delas in i fyra olika dimensioner 
som beskriver välbefinnande och sjukdom i relation till subjektiva upplevelser och 
objektiva tecken. Första dimensionen frisk och mår bra, innebär att hälsa upplevs av 
patienten vilket även överensstämmer med sjuksköterskans kliniska blick och objektiva 
analys. Den andra dimensionen frisk och mår dåligt, beskriver att patienten upplever 
ohälsa trots att objektiva tecken inte kan förklara patientens upplevda symptom. I den 
tredje dimensionen sjuk och mår dåligt, identifieras objektiva tecken på sjukdom och 
lidande vilket även beskrivs av patientens subjektiva upplevelse. I den fjärde dimensionen 
sjuk och mår bra, beskriver patienten upplevelse av hälsa och välbefinnande trots att 
objektiva tecken på sjukdom kan identifieras. Tishelman, Taube och Sachs (1991) 
framhåller att det är betydelsefullt att sjuksköterskor är medvetna om de olika synsätten på 
hälsa och ohälsa för att kunna möta patienten där han eller hon befinner sig. 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Interaktion innebär en ömsesidig samspel, där kommunikationen utgör ett viktigt redskap 
mellan två parter i en vårdrelation. Interaktion syftar till att sjuksköterskan med respekt 
och tillit lyssnar till patientens sjukdomsberättelse (Travelbee, 1971). Travelbee (1971) 
belyser fem betydelsefulla faser för etablerande av en god vårdrelation; mötet, framväxt av 
identitet, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. Första mötet mellan 
sjuksköterska och patient baseras på intryck som ger en känsla för patienten som individ, 
bland annat med hjälp av observationer och bedömningar. När sjuksköterskan är på samma 
plan som patienten och kan bortse från sin yrkesverksamma roll, etableras en ömsesidig 
relation med patienten. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att försöka förstå 
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situationen som patienten befinner sig i, vilket kallas för empati. Den empatiska processen 
övergår sedan till sympati, vilket innebär att sjuksköterskan har en önskan om att hjälpa 
patienten. Sympati kan uttryckas genom såväl verbal som icke-verbal handling. En 
ömsesidig vårdrelation uppstår först då patientens lidande lindras eller förbättras. 
Travelbee (1971) menar att hälsa är en subjektiv upplevelse och att den enskilda individens 
berättelse skall stå i centrum för att lättare identifiera och skapa gemensamma individuella 
omvårdnadsmål. Det centrala för sjuksköterskan är således att vara lyhörd för att lära 
känna patienten som person, liksom att hjälpa patienten till att bemästra lidande samt få en 
förståelse för sin situation. Interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten skapas av en 
mellanmänsklig process som utgår från en ömsesidig relation, där möjligheter ges till att 
gemensamt hantera patientens upplevda ohälsa. 

Sjuksköterskans och distriktssköterskans funktion och ansvar 
Sjuksköterskan arbetar idag inom många olika områden såväl på sjukhus som i primärvård, 
där arbetsuppgifterna är av varierande grad. Sjuksköterskans möter både barn, ungdomar, 
vuxna och äldre och arbetar för att stärka både fysik-, psykisk-, social-, kulturell- och 
existentiell hälsa. Arbetet präglas av fyra etiska koder som framtagits av International 
Council of Nurses [ICN], där sjuksköterskans yrkeskompetens grundas i en ömsesidig 
kontakt med patienter genom en holistisk människosyn med respekt för alla människors 
lika värde. Genom patientutbildning, sjukvårdsrådgivning och hälsofrämjande samtal kan 
sjuksköterskan främja hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom hos befolkningen. 
Sjuksköterskans profession och yrkesutövning ska bidra till att ge patienten en god och 
säker vård. Sjuksköterskan förväntas utifrån sitt professionella ansvar hålla sig uppdaterad 
med kompetensutveckling, bedriva självständigt arbete och besitta ett mångkulturellt 
kunnande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

En distriktssköterska är specialistutbildad sjuksköterska som bedriver omvårdnad och har 
haft en betydelsefull funktion i utvecklingen av folkhälsan. Som yrkesprofession är de 
ansvariga för såväl barnhälsovård som för vård av svårt sjuka och döende människor. 
Distriktssköterskans funktion och ansvar fokuserar på förebyggande folkhälsoarbete inom 
ett geografiskt område. Distriktssköterskan ingår därmed inte i samma hierarkiska 
organisationskultur som sjuksköterskor verksamma på sjukhus då de kan arbeta på egna 
mottagningar i såväl städer som på landsbygden. Mottagningarna kan vara specialinriktade 
på barnhälsovård, hypertoni, diabetes, astma och KOL. Det innebär att distriktssköterskan 
har befogenhet att göra självständiga bedömningar, planeringar och utvärderingar av 
omvårdnadsinsatser för patienter i alla åldrar. Distriktssköterskans yrkesuppdrag innebär 
ofta långvariga kontakter med såväl patienter som med närstående. Ansvaret handlar bland 
annat om att identifiera hälsorisker, bedöma åtgärder och behov av hälsoupplysningar 
liksom genomföra föräldrautbildning. Distriktssköterskan har tillskillnad från en 
grundutbildade sjuksköterska i primärvård även rätt att göra egna medicinska bedömningar 
i samband med hälsokontroller och vaccinationsprogram, samt rätt att förskriva vissa 
receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar vid diabetes eller inkontinens 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskan arbetar även med 
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telefonrådgivning, triagering och bidrar med utveckling och kunskap inom omvårdnad till 
såväl kollegor som till patienter och närstående (Lindström, 2007). Distriktssköterskans 
ansvar styrs bland annat av Socialtjänsten (SFS 2001:453) som beskriver att patienter skall 
visas respekt för självbestämmanderätt och integritet samt att vidtagande åtgärder skall 
utföras med hänsyn till patientens förmåga att utveckla sina resurser vid exempelvis 
rehabilitering. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har både sjuksköterskan och 
distriktssköterskan dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldighet innebär att 
överenskommen vård journalförs för att kvalitetssäkra vården. Journalföring bidrar bland 
annat till att insatta omvårdnadsåtgärder enkelt kan utvärderas och att patientens tidigare 
sjukdomshistoria finns dokumenterad med viktig information som är av värde då patienten 
exempelvis söker vård för akuta sjukdomstillstånd då snabb handläggning behöver ske.  

Problemformulering 

Primärvårdens ansvar är att lindra lidande och främja hälsa hos hela befolkningen, med 
grundläggande vård och behandling som inte kräver sjukhusets resurser av 
akutverksamhet. Hälsa och ohälsa är en subjektiv upplevelse. Hälsokorset kan beskriva 
varför sjuksköterskor i primärvård möter patienter i behov av akuta omhändertaganden 
som överstiger primärvårdens resurser för säker vård och handläggning. Vid dessa tillfällen 
måste patienten förflyttas till sjukhus för vidare vård. Distriktssköterskor och 
sjuksköterskor i primärvården kan i framtiden komma att arbeta i allt större utsträckning 
med kroniskt sjuka och patienter med levnadsrelaterad ohälsa. Därmed kan antalet 
patienter i behov av akut omhändertagande också komma att öka. Eftersom tidigare 
forskning förefaller saknas vad gäller akuta omhändertaganden i primärvård, behövs 
kunskaper om hur distriktssköterskor och sjuksköterskor upplever sådana situationer. 
Erfarenheterna kan bidra till att uppmärksamma och eventuellt förbättra möjligheterna för 
det akuta omhändertagandet i primärvård. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av 
akuta omhändertaganden i primärvård.  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METOD 

I denna studie har en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats används, där 
datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 
Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys innebär att förutsättningslöst analysera texter 
utifrån de deltagande sjuksköterskornas berättelser. Fokus var att beskriva variationer i 
textinnehållet genom att identifiera likheter och skillnader av fraser och meningar. Likheter 
och skillnader benämns med koder. Från koderna skapas därefter underkategorier och 
kategorier. Analysen fokuserade det latenta innehållet i texten, för att identifiera vad som 
sägs mellan raderna och uttrycks enligt Graneheim och Lundman (2004) på en tolkande 
nivå.   

Urval 
Ambitionen med studiens urval var att intervjua distriktssköterskor från vårdcentraler i 
Västra Götaland. Då det var svårt att få tillräckligt med deltagare kom urvalet att utökas till  
att även inkludera grundutbildade sjuksköterskor. Inte heller detta gav tillräckligt med 
deltagare, varför urvalet utökades ytterligare till att efterfråga deltagare i södra Sverige 
med till hörande jourcentraler. För att få tillträde till forskningsfältet togs initialt telefon- 
och mejlkontakt med verksamhetschefer i södra Sverige, för att informera om studiens 
syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1). Totalt gav sex verksamhetschefer godkännande och 
ombads därefter vara behjälpliga med att tillfråga lämpliga deltagare för medverkande i 
studien, utifrån förutbestämda inklusionskriterier. Inklusionskriterier för deltagande var; 
yrkesverksamma distriktssköterskor och sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet från 
primärvård. Enligt Krippendorff (2004) benämns urvalet som strategiskt när specifika 
kriterier måste uppfyllas för medverkande i studier. Sju deltagare kom att delta i studien 
och fick ta del av ett informationsbrev (bilaga 2), efter att verksamhetscheferna upplyst 
författarna om vilka som var intresserade att delta i studien. Informationsbrevet skickades 
ut via mejl till deltagarna där upplysning om studiens syfte och tillvägagångssätt fanns 
beskriven samt att deltagandet var frivilligt. Fyra distriktssköterskor och tre sjuksköterskor 
från fyra vårdcentraler och två jourcentraler kom att ingå i studien. Antalet 
yrkesverksamma år som distriktssköterska eller sjuksköterska varierade bland deltagarna 
mellan 6-30 år i sluten- som öppenvård, med ett medelvärde på åtta år. Alla deltagarna 
hade mer eller mindre erfarenheter från akutsjukvården.  

Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som användes var kvalitativa intervjuer beskriven av Kvale och 
Brinkmann (2009). Kvalitativa intervjuer samlar in omfattande information från olika 
individers uppfattningar eller upplevelser, varvid en mångsidighet speglas. Mångsidigheten 
bidrar till större förståelse för deltagarens perspektiv, vilket kan leda till nya insikter av ett 
fenomen. Intervjuerna genomfördes under perioden februari-mars 2016. Tid och plats 
valdes av respektive deltagare, och intervjuerna kom att utspelas på ett rum på respektive 
mottagning. Detta för att minska risken för distraktion eller störande moment under 
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intervjun. Två av deltagarna önskade intervju via telefon. Dessa spelades in på ett 
inspelningsprogram på en iPad genom att intervjuaren samtalade med deltagaren via 
telefonens högtalarfunktion. Intervjuerna inleddes med en presentation av författarna, 
studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter tilldelades en blankett för underskrift om 
samtycke till att delta i studien. De två deltagare som intervjudes via telefon fick tillgång 
till samma blanketter men skriftligt samtycke fylldes inte i (bilaga 3). Intervjun startade 
med en öppen ingångsfråga; Kan du berätta om ett akut omhändertagande som du varit 
med om i primärvården. Frågan följdes upp av följdfrågor såsom; Skulle du kunna 
utveckla...? Hur menar du? (bilaga 4). Öppna frågor kan få deltagaren att lättare slappna av 
och känna sig mindre utsatta. Den öppna frågan kan därefter lättare specificeras för att 
förtydliga deltagarens beskrivna erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan 
intervjuerna avslutades fick deltagarna frågan om något önskades tilläggas, samt om 
tillåtelse fanns att åter ta kontakt med deltagaren för eventuella förtydliganden. Alla 
deltagare gav medgivande till att åter bli kontaktade för ytterligare frågor, men ingen 
kontaktades på nytt då intervjuerna upplevdes tillräckliga.  

Intervjuerna fördelades mellan författarna, där fyra respektive tre intervjuer utfördes 
vardera. Samtliga intervjuer pågick mellan 20-40 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades därefter ordagrant av den som hade genomfört intervjun. Kvale och 
Brinkmann (2009) poängterar att transkribering i kombination med avlyssning tilldelar en 
tillbakablick från intervjusituationen och därmed ger en bättre grund för fortsatt 
bearbetning vid analysen. 

Analys 
Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell beskriven 
av Graneheim och Lundman (2004). Datamaterialet lästes enskilt ett flertal gånger, för att 
få en känsla av helheten. Texten delades därefter in i meningsbärande enheter enskilt av 
författarna, såsom stycken, fraser och meningar som svarade mot syftet. Därefter 
kondenserades de meningsbärande enheterna för att få dem mer lätthanterliga utan att 
förlora det centrala i innehållet. Därefter abstraherades den kondenserade texten vilket 
benämndes med en kod. Koderna jämfördes därefter med varandra avseende innehåll och 
dess innebörd för att finna likheter och skillnader. Därefter jämfördes koderna mellan 
författarna och diskussion fördes. De koder som hade liknande innehåll sorterades i 
preliminära kategorier och underkategorier. Innehåll inom och mellan kategorierna 
jämfördes, vilket resulterade i tre kategorier och sju underkategorier. Det latenta innehållet 
i texten, det vill säga det underliggande meningen, utgjordes av kategorierna.  

Etiska överväganden 
I den här studien följdes forskningsetiska riktlinjer som innefattar informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Genom muntlig och skriftlig information samt samtycke blev deltagarna upplysta om hur 
och varför studien skulle genomföras. Deltagarna informerades även om att datamaterialet 
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behandlades konfidentiellt. Detta innebar att materialet förvarades så att de inte var 
tillgängligt för obehöriga och att det transkriberade datamaterialet avidentifierades och 
förvarades åtskilt från de inspelade intervjuerna. Avsikten med studien var att belysa 
sjuksköterskornas erfarenheter i ändamål för forskning och inte för något personligt, vilket 
benämns som nyttjandekravet. Medverkan var frivillig och deltagarna informerades om att 
de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Ett 
skriftligt samtycke insamlades från deltagarna. De forskningsetiska riktlinjerna är till för 
att visa respekt och skydda deltagarnas integritet. Enligt lagen om etisk prövning av 
forskning som rör människor (SFS 2015:320) var det inte nödvändigt med tillstånd från 
etisk nämnd, då studien inte utförs på patienter samt att utförandet genomförs av studenter 
inom högskoleutbildning på avancerad nivå. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier med sju underkategorier, vilka 
presenteras i tabell 1. Dessa presenteras tillsammans med belysande sammanfattningar och 
citat i nedanstående text. 

Tabell 1. Presentation av underkategorier och kategorier baserat på informanternas utsagor om 
deras erfarenheter av akuta omhändertaganden i primärvård.   

Träna för förbättrat samspel   
Träna för förbättrat samspel handlar om att identifiera möjliga försämringstillstånd hos 
patienter i primärvård och bidra med relevanta åtgärder. Detta innefattar vill göra rätt, 
förmåga att förutse försämring och onödigt kaosartad situation.   

Vill göra rätt 

Informanterna beskriver en vilja att agera rätt när en individ är i behov av ett akut 
omhändertagande i primärvården. ABCDE beskrivs av samtliga informanter som ett 

Kategori Underkategori

Träna för förbättrat samspel   Vill göra rätt 

Har förmåga att förutse försämring 

Onödigt kaosartad situation

Behov av struktur Strukturerad bedömning och insats  

Strukturerad utbildningsinsats

Brister som utgör en utmaning Svårigheter när patienter inte inser behovet av 
sjukhusvård 

Begränsade resurser att utesluta allvarliga diagnoser
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självklart förhållningssätt för att inte gå miste om väsentliga bedömningar och åtgärder för 
att främja patientens hälsotillstånd. Åtgärder som vidtas i primärvården beskrivs vara lik 
sjukhusvården, bestående av medicinsk behandling och omvårdnad. Observation sker 
visuellt tillsammans med mätning av andningsfrekvens, blodtryck och hjärtfrekvens. 
Informanterna framhåller att läkare finns nära tillhands på mottagningen och ger muntliga 
ordinationer av läkemedel utefter patientens sjukdomstillstånd. Ambulans påkallas 
vanligtvis i ett tidigt skede och på uppmuntran från läkaren, med motivering att patienten 
skall kunna erhålla fortsatt vård på sjukhuset med ökad beredskap för eventuell försämring 
som överstiger primärvårdens möjligheter till åtgärd.   

Han hade sågat av hela toppen på tummen. Jag tog in honom på ett rum 
direkt och la på lite is. Jag satte PVK och gav lite Morfin, för att förhindra 
kraftigt utslag av smärta. Sen så kom ambulansen och hämtade honom.  

I en akut situation handlar det inte endast om att stabilisera patientens sviktande 
vitalfunktioner utan även att inge trygghet i den stressade situationen. För att inge trygghet 
betonar informanterna att en empatisk förmåga med aktivt lyssnande till patientens tankar 
och upplevelser är centralt för att skapa en känsla av trygghet. I den akuta situationen får 
sjuksköterskan agera flexibelt efter tillgängliga möjligheter och ta en snabb och utförlig 
anamnes från patienten. Patienten kan ha drabbats av liknande tillstånd tidigare och vet 
själv vad som tillfälligt gör dem bättre och därav kan sjuksköterskor nyttja patientens 
erfarenheter för att göra dem delaktiga i sin vård. 

Förmåga att förutse försämring 

Informanterna beskriver att tidigare erfarenheter från akutsjukvård är betydelsefulla då det 
möjliggör att med hjälp av tränad klinisk blick kunna förutse och tolka försämring i 
patientens sjukdomstillstånd vid akuta omhändertaganden. Att kunna förutse en potentiell 
försämring av sjukdomstillstånd kan innebär att sjuksköterskan i ett tidigt skede förbereder 
viktiga omvårdnadsåtgärder som PVK, infusionsvätska och smärtlindring. Tidigare 
erfarenheter av att ha arbetat utefter riktlinjer och strukturerad undersökningsmetod som 
ABCDE beskrivs därmed som en fördel för att kunna ge trygg och säker vård. 
Informanterna betonar att riktlinjer är till för att minimera bristande omhändertaganden och 
det anses vara något som primärvården bör prioritera för att patienten inte skall drabbas av 
vårdskada på grund av kunskapsbrist.  

Jag kan det akuta omhändertagandet och vad som händer på sjukhuset, så 
jag försöker själv styra upp åtgärder. Sedan vet jag ju att alla mina kollegor 
inte har arbetat på sjukhus. En del har bara varit i primärvården och det 
kan ju vara en bidragande orsak till okunskap av akuta omhändertaganden.  

Informanterna upplever att utbildning av vanligt förekommande akuta sjukdomstillstånd i 
primärvård är något som efterfrågas av personalen liksom repetition av HLR. Kollegor 
utan tidigare erfarenheter av akuta omhändertaganden beskrivs av deltagarna kunna leda 
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till att de ofta missar väsentliga åtgärder som kan ha betydelse för patients tillfrisknande i 
det akuta omhändertagandet. En informant framhåller att oerfarna kollegor ibland lämnar 
patienter med misstänkt hjärtinfarkt ensamma och oövervakade på ett undersökningsrum i 
väntan på ambulans, eller att de ses uppgående på mottagningen.  

Onödigt kaosartad situation 

Informanterna framhåller att akuta omhändertaganden sker mer eller mindre varje dag i 
primärvården. Akuta tillstånd beskrivs som allt från sårskador i behov av suturering, 
svårare infektioner, akut psykisk ohälsa och allergiska reaktioner som kräver omedelbar 
behandling. Patienter som söker primärvård med sjukdomstillstånd av mer akut karaktär 
upplevs handla om patienter med hjärtinfarkt eller stroke. När de mer akuta 
sjukdomstillstånden som hjärtinfarkt och stroke misstänks, beskrivs känslor av inre kaos 
eftersom det är situationer som personalen inte är förberedda på vad gäller 
omhändertagandet. Upplevelser av kaos uppstår då kollegor utför samma åtgärder 
samtidigt, inte hittar ordinerade läkemedel eller inte vet var annan akututrustning finns. 
Svårigheter i att strukturera upp omhändertagandet upplevs vara relaterat till ovana. 
Tydligare kommunikation vid akuta omhändertaganden anses kunna minimera känslan av 
kaos och minska risk för missförstånd: vem sätter PVK, vem hämtar syrgas, vem ringer 
ambulans och så vidare. 

Jag litar på mina kollegor, jag vet att vi kan fixa ett akut omhändertagande. 
Men jag tror man måste uppleva det tillsammans för att lära sig.  

Flera av informanterna menar att det är nödvändigt med kontinuerlig teambaserad träning i 
bland annat HLR för att bli mer samspelta och vara förberedda inför situationer som kan 
uppstå i primärvården. Flera av informanterna anser att just HLR vid hjärtstopp inte känns 
tryggt, eftersom det sällan tilldelas regelbunden utbildning eller gemensamma övningar. 
Informanterna beskriver dock att fördelen med att arbeta på en mindre mottagning är att 
läkare snabbt finns på plats och kan agera som arbetsledare och bidrar till en del av 
tryggheten i den kaotiska situationen.  

Behov av struktur  
Behov av struktur handlar om att en tydlig handläggning behövs i primärvården vad gäller 
akuta omhändertaganden. Detta innefattar strukturerad bedömning och insats samt 
strukturerad utbildningsinsats. 

Strukturerad bedömning och insats 

Informanterna upplever att primärvården har möjlighet att bistå med en första insats vid 
akuta omhändertaganden för att stabilisera och lindra patientens lidande. Utgångspunkten 
är från arbetssättet ABCDE, vilket undersöker patientens behov av syrgas- eller 
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inhalationsbehandling, fri venväg med PVK och akutläkemedel, cirkulationskontroll med 
puls och blodtryck samt elektrokardiografi [EKG]. Akuta situationer där patienter drabbats 
av allergiska reaktioner beskrivs kunna observeras i primärvården så länge som 
mottagningen har öppet. Vid tillfällen då antihistaminer inte har tillräckligt god effekt och 
adrenalininjektion inte förbättrar patientens tillstånd, måste ambulans tillkallas.   

Vi har ju inte samma resurser som på sjukhuset med operativa saker, men 
den här pre-medicineringen med blodförtunnande, lugnande och syrgas, det 
är ju liksom steg ett, det ska vi ju fixa, absolut! 

Informanterna beskriver att riktlinjer för akuta åkommor sällan uppdateras, men att det är 
något som beskrivs vara betydelsefullt, då alla kollegor oavsett tidigare erfarenheter, skall 
kunna läsa vad som gäller vid olika omhändertaganden och åkommor. Förutom den första 
insatsen med underökning och akuta åtgärder, beskrivs basala omvårdnadsåtgärder 
betydelsefulla för att minska patientens oro och lidande.  

Strukturerad utbildningsinsats 

Informanterna upplever att såväl teoretisk som praktisk utbildning i akuta situationer och 
omhändertagande är av betydelse för kompetensutveckling då grundutbildningen till 
sjuksköterska liksom specialistutbildning till distriktssköterska inte fokuserar på detta 
område. Informanterna menar att det inte är konstigt att nya kollegor som saknar erfarenhet 
från akutsjukvård inte vet hur de ska agera vid akuta omhändertaganden. Utbildning i 
akuta omhändertaganden framstår inte som ett prioriterat område då ledningen anser att det 
sällan sker akuta situationer i primärvården och att befintlig kompetens då är tillräcklig. 
Åtgärder och utbildning beskrivs tillsättas först efter att någon drastisk incident inträffat. 
Informanterna menar även att det inte finns tid för utbildning i akuta omhändertaganden 
vilket kan få allvarliga konsekvenser.  

Det finns tillfällen då man glömt andningen och fokuserar på någonting helt 
annat. För det är inte så mycket rutin, men samtidigt är det ju aldrig 
urakuta situationer här på det sättet, men det kommer väl en dag när det väl 
blir!  

Brister som utgör en utmaning  
Brister som utgör en utmaning handlar om hinder av akuta omhändertaganden. Detta 
innefattar svårigheter när patienten inte inser behovet av sjukhusvård samt begränsande 
resurser för att utesluta allvarliga diagnoser.  
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Svårigheter när patienter inte inser behovet av sjukhusvård 

Informanterna upplever att det är vanligare att äldre samt patienter med kroniska 
sjukdomar missbedömer sitt hälsotillstånd, när de egentligen är i behov av akutsjukvård. 
Bristande insikt beskrivs bero på att patientens diffusa symptom påminner om en 
försämring av kronisk sjukdom, som av patienten inte tolkas vara så allvarlig. 
Informanterna upplever att äldre patienter hellre söker till primärvården, där de redan har 
en trygg och etablerad vårdkontakt sedan tidigare. Primärvården upplevs av de äldre ofta 
vara mer tillgänglig och närmre bostaden. Informanterna beskriver även att äldre patienter 
ibland nekar fortsatt vård på akutmottagning trots att de uppmanas att söka dit då 
primärvårdens resurser inte kan tillfredsställa det akuta vårdbehovet på ett säkert sätt.  

En äldre kvinna med diabetes la av hos oss inne på behandlingsrummet. Det 
är ganska vanligt, äldre kvinnor med diffusa symtom. Det kan vara 
pågående hjärtinfarkt, vilket det var i hennes fall.  

Förutom äldre patienter, beskriver informanterna att de ibland möter anhöriga som inte 
förstår att patientens allmäntillstånd är i behov av fortsatt vård och behandling på sjukhus. 
Frustration kan då lätt uppstå när patienten blir hänvisad till akutmottagning. 
Informanterna menar att det är betydelsefullt att möta patienters tankar och funderingar 
och ge tydlig information om hänvisning till sjukhus för att göra dem delaktig i sin vård 
och behandling.  

Begränsande resurser för att utesluta allvarliga diagnoser 

Informanterna beskriver att de kan uppleva sig begränsade av primärvårdens tekniska 
resurser i akuta omhändertaganden när patienters allmäntillstånd kräver röntgen eller 
blodprovstagning för att utesluta allvarliga differentialdiagnoser. De menar att exempelvis 
tillfällen då barn besöker mottagningen tillsammans med sina föräldrar för diffusa 
buksmärtor, ofta innebär att familjen måste hänvisas till barnakuten eftersom primärvården 
inte kan bistå med tillräcklig utredning inom rimlig tid. Informanterna menar att patienter 
med påverkat allmäntillstånd och vars hälsotillstånd behöver utredas utan dröjsmål måste 
hänvisas till akutmottagning för fortsatt vård och behandling i syfte att lindra lidande.  

En misstänkt blindtarmsinflammation kan ju uttala sig med diffusa 
magsmärtor, eller på många olika sätt. Det är det vi inte vet egentligen. Vi 
har tillgång till relativt lite provtagningsutrustning som CRP och i bästa fall 
kanske vi kan få en urinsticka.  

I nuläget menar informanterna att patienter i behov av akut omhändertagande i primärvård 
ofta måste hänvisas till sjukhuset relaterat till begränsade medicintekniska resurser för 
tillfredsställande utredning. Flera av informanterna tror att primärvården kommer behöva 
utöka sitt ansvarsområde i framtiden med dygnet runt verksamhet i form av jourcentraler, 
stationerade på sjukhus med motivering att underlätta för akuten.  
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Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis påvisar studien att akuta omhändertaganden förekommer i 
primärvård. Då organisationen inte är ämnad för akutsjukvård krävs träning för ett 
förbättrat samspel mellan sjuksköterskorna. Sjukdomstillstånd av mer akut karaktär 
beskrivs inträffa sällan, varför behov av struktur anses betydelsefullt. Aktualisering av 
riktlinjer och årlig träning av HLR samt annan akutvårdsutbildning kan underlätta för 
primärvårdens sjuksköterskor att genomföra ett tryggt och säkert omhändertagande i akuta 
situationer efter primärvårdens resurser. I takt med att befolkningen växer och åldras krävs 
mer resurser från primärvården, vilket bidrar till en utmaning att leva upp till 
befolkningens ökade vårdbehov av akuta omhändertaganden.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet med den här studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av akuta 
omhändertaganden i primärvård, valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats för att så 
fördomsfritt som möjligt kunna tolka innebörden av deltagarnas berättelser. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) ger kvalitativ innehållsanalys möjlighet att beskriva 
likheter och skillnader i en text för att sedan kunna söka en underliggande förklaring, det 
så kallade latenta innehållet. 

Graneheim och Lundman (2004) poängterar att en fördelning av studiedeltagarnas kön och 
ålder bidrar till bredare variation, vilket ökar giltigheten för en studie. Informanterna i den 
här studien bestod endast av kvinnliga distriktssköterskor och sjuksköterskor, vilka alla 
tillfrågades av berörda verksamhetschefer efter de inklusionskriterier som författarna 
framtagit. Det homogena deltagandet upplevs av författarna bero på att kvinnodominans 
speglar primärvårdens verksamhet. Ambitionen var ursprungligen att ta del av endast 
distriktssköterskors erfarenheter, men av olika anledningar som tidsbrist hos 
distriktssköterskorna enligt deras chefer, var ambitionen svår att uppnå. Studiens urval 
anpassades därför till distriktssköterskors och grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter 
från primärvård. Totalt intervjuades fyra distriktssköterskor och tre sjuksköterskor. Antalet 
informanter kan upplevas som tunt, dock ansågs datamaterialet tillräckligt omfattande för 
analys av erfarenheter av det akuta omhändertagandet i primärvård. Enligt Trost (2010) 
kan fem till åtta informanter vara fördelaktigt då textmaterialet annars kan bli 
svårhanterligt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver även att färre intervjuer ger 
möjlighet att ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och genomföra en mer grundlig 
analys, vilket är att föredra. Mängden data som behövs för att uppnå trovärdighet varierar 
enligt Graneheim och Lundman (2004) och beror på datans kvalité samt hur komplext 
fenomenet som studerats har varit. Förarbetet till studien har varit tidskrävande, då det 
varit svårt att få tag på intresserade informanter. Andra svårigheter var att få fram tidigare 
studier, då problemområdet är relativt outforskat.   

Att välja lämplig metod för datainsamling är betydelsefullt för studiens giltighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuer som metod valdes för att informanterna med 
egna ord skulle berätta om sina erfarenheter. En litteraturstudie ansågs inte kunna ge svar 
på syftet då individuella erfarenheter efterfrågades. Inte heller enkätstudie ansågs kunna 
bidra med tillräckligt djupa svar på syftet. Två pilotintervjuer genomfördes, för att 
uppskatta frågornas kvalitét och om svar på syftet ges, samt för att testa den tekniska 
utrustningen. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av att intervjuaren har goda 
kunskaper om ämnet för att kunna ta del av informanternas erfarenheter. När intervjuer 
används som metod baseras undersökningens tillförlitlighet i hög grad på intervjuaren och 
informanternas relation. Det är även av betydelse att informanterna inte skall känna sig 
underlägsna under intervjun (Trost, 2010), varför författarna utförde intervjuerna var för 
sig. Studiens tillförlitlighet relateras även till hur data förändrats över tid. Det är därav 
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betydelsefullt att datainsamling inte sker under alltför lång tidsperiod och att datan inte är 
för omfattande, då risk för motsägelser kan framkomma (Graneheim & Lundman, 2004). 
Studien pågick under tio veckor och intervjuerna utfördes under tre veckors tid. 
Informanterna var yrkesverksamma på olika vårdcentraler och jourcentraler i södra 
Sverige, där antalet yrkesverksamma år som distriktssköterska eller sjuksköterska 
varierade bland deltagarna mellan 6-30 år, med ett medelvärde på åtta år. Det här påvisar 
en bred erfarenhet och kompetens som sammantaget anses ha bidragit till att öka studiens 
giltighet. Informanterna i studien har alla tidigare erfarenheter från akutsjukvården vilket 
kan ha påverkat resultatet, dock beskrev informanterna sina erfarenheter utifrån 
primärvårdens synvinkel. Informanterna har bidragit med betydelsefulla svar vilket 
ytterligare styrker studiens giltighet.    

Ett informationsbrev delades ut via mejl till informanterna innan intervjuerna ägde rum. 
Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte samt att deltagandet var 
frivilligt. Inför intervjun ombads informanterna fundera över akuta situationer och 
omhändertaganden som de varit med om i primärvården. Informanterna fick själva 
bestämma var och när intervjuerna skulle äga rum, för att på så vis skapa den bästa möjliga 
förutsättningen för intervjutillfället. Två av informanterna önskade genomföra intervjuerna 
via telefon, vilket det togs hänsyn till. Polit och Beck (2012) poängterar att intervjuer i 
samma rum ger data av bästa kvalité gentemot telefonintervjuer och enkäter. Vid 
telefonintervjuer finns ingen möjlighet till att se den icke-verbala kommunikationen. 
Telefonintervjuerna i studien anses inte ha påverkat resultatet negativt eftersom förslaget 
kom från informanterna, samt att följdfrågor kunde ställas på samma sätt som vid de övriga 
intervjuerna.   

Innan analysen påbörjades, studerades Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning 
grundligt. Det första steget var att noggrant läsa de transkriberade intervjuerna, vilket 
genomfördes enskilt av författarna. Därefter togs meningsbärande enheter ut. Storleken på 
meningsbärande enheter är enligt Graneheim och Lundman (2004) sammankopplat till 
studiens tillförlitlighet. För stora meningsbärande enheter kan vara svåra att hantera då de 
kan innehålla flera betydelser, medan för små meningsenheter kan bli alltför ofullständiga 
vilket det togs hänsyn till. Därefter fortsatte det systematiska arbetet vid kondensering och 
kodning. Koder med liknande innehåll skapade underkategorier, vilka grundligt 
bearbetades och bildade tre kategorier. Kategorierna belyser vad texten handlar om på en 
tolkande nivå. Författarna arbetade tillsammans genom analysprocessen vad gäller koder, 
underkategorier och kategorier vilket möjliggjorde diskussion och reflektion. För att påvisa 
analysens giltighet stärktes resultatet med citat. Graneheim och Lundman (2004) 
poängterar att en text alltid innehåller flera betydelser och att en viss grad av tolkning är 
oundviklig. Då författarna till studien har erfarenheter av akutsjukvård och tagit emot 
patienter med akutremiss från primärvården, kan en mindre tolkning av analysmaterialet 
varit oundvikligt för påverkan av studiens resultat. Däremot har författarna inte haft någon 
tidigare yrkesverksam erfarenhet i primärvård, vilket har bidragit till större öppenhet vid 
analys av datamaterialet. Studiens överförbarhet kan tillämpas för distriktssköterskor och 
sjuksköterskor i primärvård för att öka medvetenhet och reflektion över hur han eller hon 
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skulle agera i en akut situation. Överförbarhet till andra sammanhang inom vårdens 
verksamhet får avgöras av den enskilda läsaren efter att läst urvalet, datainsamlingen och 
analysprocessen. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av 
akuta omhändertaganden i primärvård. Resultatet påvisar att begreppet akut har en bred 
innebörd, som tolkas olika beroende på sammanhang och vem som tillfrågas. Elmqvist 
(2011) beskriver att det inte finns någon nationell eller internationell definition av 
begreppet akut. Gabrielsen, Lindström och Nåden (2009) beskriver akut som ett brett 
fenomen med allt från små sår till livshotande sjukdomar. Otydliga definitioner påverkar 
omvårdnaden i akuta omhändertaganden, beroende på vilka begränsningar och möjligheter 
vårdpersonalen har på mottagningen.   

Resultaten tydliggör att träna för förbättrat samspel behövs för att hantera det akuta 
omhändertagandet och för att bättre kunna tolka patientens subjektiva upplevelse av 
ohälsa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) bör sjuksköterskor få möjlighet att 
träna sin yrkesskicklighet för att kunna agera ansvarsfullt i sin profession vid krävande 
arbetsuppgifter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Akuta situationer förekommer mer 
eller mindre dagligen i primärvården då patientens upplevelse av ohälsa avgör när och till 
vilken instans patientens söker vård på. Sjuksköterskor kan därmed ställas inför ovana 
situationer då patienten söker vård med mer akuta åkommor, som snarast behöver 
vidarehandläggas på sjukhus. Träning för förbättrat samspel anses därför vara nödvändigt i 
primärvård, för att sjuksköterskorna ska vara förberedda på akuta omhändertaganden. 
Teamträning syftar till att bidra med ökade kunskaper och förståelse för varandras roller 
och erfarenheter, liksom för att utveckla en tydlig kommunikation mellan kollegor. Ett sätt 
att genomföra teamträning är genom simulering, där sjuksköterskor får träna på ett verkligt 
scenario med efterföljande utvärdering (Weller, Boyd & Cumin, 2014). Syftet med 
simulatorträning, som exempelvis HLR, är således ett sätt att träna och förbättra 
handlingsberedskapen hos sjuksköterskor för att minska risken för att misstag begås i den 
verkliga situationen (Rall & Dickman, 2005). 

Behov av struktur är betydelsefullt där riktlinjer och rutiner anses vara en central del som 
kan kvalitetssäkra det akuta omhändertagandet och bidra till att nödvändiga åtgärder 
genomförs oavsett sjuksköterskans tidigare erfarenheter. Berlin, Johansson och Törnkvist 
(2006) poängterar att det är betydelsefullt att relevant utbildning för distriktssköterskor och 
sjuksköterskor ges för att kunna möta patienters behov av vård. Sjukvården är en 
kunskapsbaserad verksamhet som kräver kontinuitet och utbildning. Evidensbaserad 
kunskap är ett centralt begrepp för att utföra trygg och säker vård. Enligt informanterna 
finns vårdprogram och riktlinjer redan för flera sjukdomstillstånd, men en ökad 
standardisering kan medföra bättre möjligheter i att förbättra och säkra vårdkvaliteten. Det 
framkommer att ABCDE är ett vedertaget vilket arbetssätt som nyttjas i akuta situationer 
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för att identifiera patientens besvär och för att inte missa viktiga medicinska- och 
omvårdnadsåtgärder. Thim, Vinther-Krarup, Rohde och Løfgren (2012) beskriver att 
sjuksköterskor i akuta situationer ska kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd. 
Wikström (2006) menar att ett strukturerat omhändertagande är betydelsefullt för ett tryggt 
och patientsäkert omhändertagande i syfte att tidigt uppmärksamma och åtgärda sviktande 
vitalfunktioner. Upplevelse av inre och yttre kaos framträder vid osäkerhet som vid bland 
annat HLR. Utbildning liksom repetition av HLR upplevs lågprioriterat och saknas ibland 
helt. Enligt det Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016) ska årlig repetition av 
HLR utföras för upprätthållande av kunskap. Om HLR inte tränas, kan en bristande 
struktur leda till allvarliga misstag i det akuta omhändertagandet. En förklaring kan vara att 
olika yrkeskategorier kommunicerar på olika sätt, där sjuksköterskan mer ingående 
beskriver en situation medan läkaren ger kortfattad, direkt och diagnosinriktad 
kommunikation. Kohn, Corrigan och Donaldson (2000) beskriver att vissa situationer där 
för mycket information ges, kan göra det svårt för kollegor att uppfatta det väsentliga i 
situationen och därmed ökar risken för missförstånd i kommunikationen (Kohn, Corrigan 
& Donaldson, 2000). Kommunikation handlar även om att aktivt lyssna, se på den som 
pratar och upprepa det som sägs för att minska risken för missförstånd (Murray & Foster, 
2000).  

Brister som utgör en utmaning handlar om hinder av akuta omhändertaganden där patienter 
inte inser att de är i behov av akutsjukvård. För att förtydliga sambandet mellan hälsans 
fyra dimensioner och det akuta omhändertagandet, har utsagor från resultatet används för 
att exemplifiera problematiken av akuta omhändertaganden som förekommer i primärvård. 
Erikssons (1989) hälsokors första dimension frisk och mår bra, kan exemplifieras med 
sjuksköterskans möte med en patient som söker till primärvården för hälsokontroll av sitt 
blodsocker. I mötet beskriver patienten vara välmående och upplever hälsa, något som 
även noteras av sjuksköterskan genom att blodsockrets mätvärde är inom en referensram. I 
den andra dimensionen frisk och mår dåligt, kan sjuksköterskan möta en patient som 
upplever ohälsa utan att någon fysisk förklaring till lidandet kan identifieras. Av resultatet 
framkommer det att psykisk ohälsa är en vanlig besöksorsak i primärvård och att akuta 
omhändertaganden inte alltid utgår från fysiska besvär. Travelbee (1971) menar att 
interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan bidra till att patienten finner mening i 
sin livssituation. Vårdtiden vid ett akut omhändertagande är ofta kort och har fokus på 
akuta symptom. Sjuksköterskans ansvar är att skapa en god interaktion och se till hela 
patienten, för att kunna planera en trygg och säker omvårdnad med adekvata åtgärder. Då 
patientens reaktion på lidande kan variera med chock, vrede, förvirring och oförmåga att 
acceptera sin livssituation av ohälsa, är sympati en viktig hörnsten för att minska 
patientens lidande och få förståelse för patientens livssituation. Ekman et al. (2011) 
poängterar att sjuksköterskan har en central uppgift i att etablera en trygg relation med 
patienten genom empati och ödmjukhet. Sjuksköterskan bör bortse från sin egen eller 
annan vårdpersonals diagnos och subjektiva bedömningar och istället reflektera över 
patientens upplevelse av lidande, för att bidra till förbättrad hälsa. Den tredje dimensionen 
av Erikssons (1989) hälsokors sjuk och mår dåligt, kan exemplifieras då sjuksköterskan 
träffar en patient som söker primärvård för en allergisk reaktion med andningssvårigheter 
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där patienten upplevelse av ohälsa överensstämmer med objektiva tecken. Hälsans fjärde 
dimension sjuk och mår bra, beskriver sjuksköterskans möte med en patient som upplever 
hälsa men där objektiva tecken talar för ohälsa. Det här kan exemplifiera en patient som 
söker primärvård för hälsokontroll och där sjuksköterskan efter att ha tagit anamnes och 
genomfört undersökning identifierar objektiva tecken på försämrat allmäntillstånd liksom 
noterar diffusa symptom som framkommit i anamnesen. Finnegan et al. (2000) beskriver 
att exempelvis misstänkt hjärtinfarkt kan ge diffusa symptom som smärta från arm, nacke, 
käke eller rygg liksom upplevelse av trötthet och utmattning. Detta kan föranleda till att 
patienten upplever symptomen som av icke akut karaktär. Levkoff, Cleary, Wetle och 
Besdine (1988) beskriver att speciellt äldre patienter avvaktar med att uppsöka vård, då de 
kan ha svårt att tolka om symptomen beror på och en tillfällig försämring av kronisk 
sjukdom eller är tillhörande det normala åldrandet. Brister som utgör en utmaning är att 
primärvården i nuläget upplevs vara begränsad i att inom rimlig tid kunna utreda akuta 
åkommor med exempelvis röntgendiagnostik, varför patienter i behov av akuta 
omhändertaganden ofta måste remitteras till sjukhus för att utesluta differentialdiagnoser. 
Elmqvist (2011) menar att remitterade patienter till sjukhus för akuta åkommor oftast är 
enligt korrekta motiveringar och att primärvården därmed genomför vad som är i enlighet 
med deras vårduppdrag. Primärvården kan i framtiden få ett ökat ansvar med dygnet-runt 
verksamhet, för att bistå med ökad tillgänglighet för befolkningen, liksom underlätta 
arbetet på akutmottagningar. 

Konklusion 
Resultaten påvisar komplexiteten vid det akuta omhändertagandet i primärvård, där 
sjuksköterskor har varierande erfarenheter beroende på enhetens möjligheter och 
begränsningar. Resultatet påvisar att bristande kunskaper i akutsjukvård kan leda till att 
betydelsefulla omvårdnadsåtgärder går förlorade, varför det är motiverat med kontinuerlig 
utbildning och bra riktlinjer för akuta omhändertaganden i primärvård. Ohälsa är en 
subjektiv upplevelse som i kombination med en åldrande befolkning kan leda till att 
primärvården i allt större utsträckning kommer möta patienter i behov av akuta 
omhändertaganden. En vårdcentral bör vara effektiv och använda sig av den befintliga 
kompetens som finns för att bidra till hälsa hos vårdsökande patienter. 
Kompetensutveckling är betydelsefullt för att undvika risk för felbedömningar och osäkra 
handläggningar hos såväl distriktssköterskor som sjuksköterskor i primärvården.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Studiens resultat bidrar med ökade kunskaper om distriktssköterskors och sjuksköterskors 
erfarenheter och påvisar arbetssituationen i primärvården vid akuta omhändertaganden. 
Resultaten kan användas inom primärvård för att bland annat påvisa utbildningsbehov. 
Önskvärt vore att kontinuerlig utbildning ges till såväl distriktssköterskor och 
sjuksköterskor för att ge möjlighet till kompetensutveckling och utbyte av varandras 
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erfarenheter. Kunskap och kompetensutveckling av akuta omhändertagande i primärvård 
kan bidra till god och säker vård, ökad förståelse för handläggning, rätt användning av 
befintliga resurser och tidsbesparande arbete. Sammantaget kan ökad kunskap och 
kompetensutveckling även bidra till samhälleliga kostnadsvinster. Förslag till vidare 
forskning är att genomföra en liknande studie med fler informanter, för att få tillgång till 
mer erfarenheter för att på så vis kunna bedöma behovet av utbildningens värde för 
distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården. En sådan studie kan bidra till att 
stärka och kvalitetssäkra den svenska primärvårdens möjligheter vid akuta 
omhändertaganden, såsom trygg och säker vård samt utökade resurser för att kunna 
underlätta för akutmottagningar runt om i landet.  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Bilaga 1: Informationsbrev till dig som verksamhetschef 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning 
ingår det att skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng, där vårt syfte är att belysa 
distrikt- och sjuksköterskors erfarenheter av akuta omhändertaganden i primärvård.  

Vi önskar intervjua distriktssköterskor alternativt sjuksköterskor med minst ett års 
arbetslivserfarenhet från primärvården, för att få svar på vårt syfte. Vi omber dig som 
verksamhetschef om hjälp med att föreslå en eller flera deltagare med den kompetens vi 
önskar för medverkan  i uppsatsen. Därefter tar vi personligen kontakt med deltagaren för 
att tilldela muntlig och skriftlig information, gällande intervjuns syfte och dess 
genomförande.  

Intervjuerna planeras ske på er verksamhet, med hänsyn till deltagarens önskan om plats 
och lämpligt tid. Beräknad tidsåtgång för intervjun är ungefär 30 - 60 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant. Materialet kommer att 
avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Intervjuerna är helt 
frivilliga och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan förklaring.  

Vid eventuella funderingar, var god och kontakta undertecknande distriktssköterske-
studenter i första hand.  

Med vänlig hälsning,  

Anna Pouraki      Nathalie Öhgren 
E-post: xxxx@student.his.se    E-post: xxxx@student.his.se  
Tfn: xxx - xxx xx xx     Tfn: xxx - xxx xx xx 

Handledare  
Rune Svanström  
Lektor i omvårdnad, vid instutionen för hälsa och lärande. 
E-post: xxx.xxx@his.se  
Tfn: xxxx - xx xx xx  



Bilaga 2: Informationsbrev till dig som distrikt- eller sjuksköterska 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning 
ingår det att vi skall utföra en magisteruppsats på 15 högskolepoäng, där vårt syfte är att 
belysa distrikt- och sjuksköterskors erfarenheter av akuta omhändertaganden i primärvård. 

Inför vår studie har vi önskemål om att intervjua dig som är distriktssköterska eller 
sjuksköterska, med minst ett års erfarenhet från primärvård. Intervjuerna kommer utföras 
av någon av de undertecknande distriktssköterskestudenter under perioden februari t.o.m. 
mars 2016, och kan förslagsvis ske på arbetsplatsen eller enligt ditt önskemål. Beräknad tid 
per intervju är ungefär 30 - 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas 
ut ordagrant. Materialet kommer att avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig får 
tillgång till det. Intervjuerna är helt frivilliga och du - som deltagare - kan när som helst 
avbryta din medverkan utan förklaring. 

Vid eventuella funderingar, var god och kontakta undertecknande distriktssköterske-
studenter i första hand.  

Med vänlig hälsning,  

Anna Pouraki      Nathalie Öhgren 
E-post: xxxx@student.his.se    E-post: xxxx@student.his.se  
Tfn: xxx - xxx xx xx     Tfn: xxx - xxx xx xx 

Handledare  
Rune Svanström  
Lektor i omvårdnad, vid instutionen för hälsa och lärande. 
E-post: xxx.xxx@his.se  
Tfn: xxxx - xx xx xx 



Bilaga 3: Skriftligt samtycke  

Jag har erhållit såväl muntlig som skriftlig information om studiens syfte och ger härmed 
samtycke för publikation av resultat för magisteruppsatsen. Jag godkänner att inspelning 
får ske under intervjun samt är införstådd i att insamlat material behandlas konfidentiellt. 
Jag är medveten om att intervjun är frivillig och att jag utan förklaring kan avbryta mitt 
deltagande. 

Undertecknande deltagare är härmed införstådd i medverkan gällande studien:  
Belysa distrikt- och sjuksköterskors erfarenheter av akua omhändertaganden i 
primärvård. 

____________________ 
Datum   

________________________________ 
Deltagarens namnunderskrift   

________________________________ 
Namnförtydligande 

Vänliga hälsningar,  

Anna Pouraki      Nathalie Öhgren 
E-post: xxxx@student.his.se    E-post: xxxx@student.his.se  
Tfn: xxx - xxx xx xx     Tfn: xxx - xxx xx xx  



Bilaga 4: Intervjuguide 

Presentation av oss samt informera om syftet med studien utifrån informationsbrevet som 
de tidigare tilldelats.  

Öppen intervjufråga:  
Berätta om ett akut omhändertagande som du varit med om. 

Stödfrågor: 
Berätta mer om…  
Kan du utveckla det lite mer…  
Kan du berätta om en situation…  
Vad gjorde du då?  
Har du fler exempel på…? 

Temafrågor:  
Vad har du för strategier när du hamnar i en sådan situation? 
Får ni någon utbildning i akuta situationer?  
Hur ser vårdcentralens/jourcentralens akutrum ut? 

Avslutningsvis tillfrågas deltagaren om han/hon har något mer att tillägga. Deltagaren får 
även besvara fråga; om det går bra att ta kontakt vid eventuell komplettering av fråga.    


