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Abstrakt 
Bakgrund: Långa väntetider och vistelsetider på akutmottagningarna i Sverige är ett 

välkänt och ökande problem som speglar patientflödet och belastningen på 

akutmottagningen och påverkar både sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerheten. 

Akutsjuksköterskan har som en del i sin kompetens att se till att rätt patient får rätt vård, 

av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om vad som 

påverkar patientflödet på akutmottagningen. 

Metod: En kvalitativ enkätstudie där resultaten analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Tre teman som sjuksköterskorna upplevde påverkade patientflödet på 

akutmottagningen framkom: Tillgång – brist på läkare, provsvar, röntgen och 

vårdplatser, där tillgång underlättade patientflödet och brist hindrade patientflödet; 

kompetens – inkompetens som speglar hur vårdpersonalens kunskapsnivå, 

kommunikation och beslutsförmåga påverkade patientflödet; och aktivitet – väntan som 

visade hur patienterna väntade på aktiviteter som skulle utföras av någon annan medan 

sjuksköterskorna väntade samtidigt som de var upptagna med annat och blev avbrutna i 

dessa aktiviteter. 

Slutsats: För att förbättra patientflödena på akutmottagningen krävs ett perspektiv som 

inkluderar alla delar av vården som är involverade i den akuta patientens flöde, även 

delar utanför akutmottagningen. Ett förbättrat patientflödet skulle även förbättra 

patientsäkerheten. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har det i både traditionella media och i sociala medier gått att läsa 

ett antal katastrofrapporter från akutsjukvården, ur patienters, anhörigas och anställdas 

perspektiv. Jag har själv under mina nio år som sjuksköterska på en medelstor 

akutmottagning upplevt ett ökat söktryck och en ökande stress på arbetet, med långa 

väntetider för patienterna. Nationell statistik över akutsjukvården visar också att både 

patientantal och väntetider ökar (Socialstyrelsen, 2015). Att vända trenden har inte 

lyckats hittills, och som blivande specialistsjuksköterska i akutsjukvård anser jag att det 

är viktigt att ta vara på den kunskap och de tankar som sjuksköterskor på 

akutmottagningar har kring problemet och vad det finns för möjligheter till förändring. 

Den svenska föreningen för akutsjuksköterskor, SENA (Swedish Emergency Nurses 

Association), skriver i sin årskrönika för 2015 att man idag på många ställen försöker lösa 

de riksövergripande problem som akutsjukvården brottas med genom kortsiktiga och 

förhastade lokala beslut som ofta saknar förankring hos de som jobbar i verksamheten. 

SENA menar att akutsjuksköterskor och övrig akutpersonal måste inkluderas i 

beslutsprocesser för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. (SENA, 2016). I enlighet 

med detta anser jag att det är det intressant och relevant att undersöka uppfattningen hos 

sjuksköterskor om vad som påverkar väntetider och patientflöden på akutmottagningen. 

Sjuksköterskor är den yrkesgrupp inom akutsjukvården som har bäst överblick över den 

enskilda patientens hela besök på akutmottagningen, från triage till hemgång/inläggning, 

och har sannolikt många synpunkter. 

 

2 Bakgrund 

 Akutsjukvård 
En sjukhusbunden akutmottagning definieras som ”en traditionell somatisk 

akutmottagning, med två eller flera specialiteter samlokaliserade” (Socialstyrelsen, 

2013). Akut sjukvård innebär åtgärder som riktas mot ”plötsligt inträdande, hastigt 

förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada” där åtgärderna bör sättas in inom 

någon timme upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2013). Ett akut omhändertagande avser 

patienter som kräver omedelbar behandling, antingen i öppenvården eller i sluten vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Under 2015 förekom uppskattningsvis 2,5 miljoner patientbesök 

vid Sveriges 70 akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2015). 

 
2.1.1 Att vårda på akutmottagningen 

Vårdrelationen har fokus på patienten och dennes behov, och kännetecknas av ett 

professionellt engagemang för att mötet ska bli vårdande. När vårdaren har bråttom eller 

verkar oengagerad påverkas patienten negativt, och patienten kan känna sig otrygg och 

bortglömd när vårdaren har bråttom och inte uppfyller vad man lovat. (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskans roll på en akutmottagning har starka medicinska inslag, 

vårdrelationerna är korta och det är vårdaren som har ansvaret för att vårdrelationen blir 

positiv (Nyström, 2003). Tid kan vara ett hinder för att skapa en vårdande relation med 

patienten, när en tidsmässigt pressad arbetssituation gör det svårt att relatera till patienten 

på ett fruktbart sätt. En vårdande relation handlar mer om att vara än att göra. (Dalhberg 

et al., 2003). 

 
2.1.2 Akutsjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är enligt Dahlberg och Segesten (2010) den som har det kontinuerliga 

ansvaret för patientens välbefinnande, oavsett var denne vårdas. Sjuksköterskan på en 
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akutmottagning har även ansvaret för sin bedömning och patientens hela situation till dess 

att patienten bedömts av läkare. Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) och 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerade 2010 en ”Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård” (SENA & SSF, 2010). 

I den sägs bland annat att akutsjuksköterskan ska ”ansvara för att all omvårdnad och 

behandling sker i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet, rättigheter och 

egna önskemål”, ”koordinera vårdteamen/personal för optimalt omhändertangande av 

patient och närstående” och systematiskt tillämpa vårdlogistik. (SENA & SSF, 2010). 

 
2.1.2.1 Vårdlogistik 

Vårdlogistik definieras i en idéskrift publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) som “de aktiviteter som gör att rätt patient får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt 

nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson, 2007, s. 6). En utvidgad 

definition från samma skrift säger att “vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt 

planera, genomföra och kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till 

avslutat vårdåtagande för att tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja skall fungera.” 

(Arvidsson, 2007, s. 15). Dåligt fungerande processer i vården kan ge en stressande 

arbetsmiljö för alla kategorier vårdpersonal, och leda till ökade vårdbehov om patienter 

inte får vård så snabbt som deras tillstånd kräver (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 

 
2.1.3 Akutsjuksköterskans arbetsmiljö 

Sjuksköterskor på en akutmottagning möter större påfrestningar i arbetet än 

sjuksköterskor på vårdavdelningar när det gäller tidspress och fysiska påfrestningar och 

de upplever en lägre grad av beslutsmyndighet, har sämre arbetsrutiner och får mindre 

belöning, men upplever även större möjligheter att använda och utveckla sina kunskaper 

och en högre grad av socialt stöd från kollegor (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef 

& Maes, 2011). Höga krav och tidspress har samband med en högre nivå av utmattning 

och mer psykosomatisk stress, medan positiva belöningar och goda arbetsrutiner kan 

kopplas till en lägre grad av utmattning (Adriaenssens et al., 2011). 

 

I en systematisk litteraturgenomgång från 2014 fann Wilkinson fyra huvudsakliga 

stressorer för sjuksköterskor i arbetet på akutmottagningen. Dessa var: krävande arbete 

och tidsbrist, bristande stöd från chefer, våld och aggressioner från patienter, och att vara 

med om traumatiska händelser som personal. Dessa stressorer kan leda till utbrändhet och 

compassion fatigue (medkänsleutmattning), somatiska och psykiatriska problem och en 

oförmåga att hantera situationer. (Wilkinson, 2014). 

 

Långa väntetider och långa vistelsetider innebär mycket väntan för både patienter och 

personal, vilket kan påverka vårdrelationen. Burström, Starrin, Engström och Thulesius 

(2013) finner att huvudbekymret på akuten är att minska väntetiderna för patienterna, 

antingen genom att öka genomflödet med olika strategier eller genom att förändra 

upplevelsen av väntan på olika sätt. Vårdpersonalen skiljer på acceptabel och oacceptabel 

väntan, där acceptabel väntan innebär en väntan som går att rättfärdiga och som patienten 

är införstådd med, medan en oacceptabel väntan inte går att rättfärdiga ur personalens 

perspektiv. Ett tecken på att väntan är oacceptabel är att det samlas många patienter på 

akutmottagningen rent fysiskt, med alla platser upptagna och folk i korridorerna, vilket 

bland annat försvårar övervakning av patienter och leder till stopp i patientflödet. Andra 

tecken är kontaktsökande beteenden hos patienter och anhöriga och att det uppstår kritiska 

situationer, som när svårt sjuka patienter kommer in eller patienter försämras. När 
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personalen inte kan minska oacceptabel väntan reagerar de med frustration, skam och till 

slut resignation. (Burström et al., 2013). 

 
 Patientflöde 

Enligt National Health Service (NHS) Institute for Innovation and Improvement (2008) 

handlar flöde om en oavbruten rörelse; produkter, information och människor rör sig 

framåt genom en serie processer. Inom hälso- och sjukvården innehåller flödet rörelse av 

patienter, information och utrustning mellan avdelningar, personalgrupper eller 

organisationer som en del av patientens väg genom vården (NHS Institute for Innovation 

and Improvement, 2008). För att analysera patientflödet på akutmottagningen använder 

Socialstyrelsen (2015) väntetider som mått. 

 

 Väntetider i akutsjukvården 
Väntetiderna inom den svenska sjukvården är ett välkänt problem och i Euro Health 

Consumer Index 2015, där Sverige hamnar på en tionde plats av 35 länder, anges att det 

är väntetiderna som drar ner hela betyget för den svenska sjukvården både vad gäller 

primärvård, specialistvård och akutsjukvård (Health Consumer Powerhouse, 2016). Trots 

lokala initiativ och satsningar från regeringen genom projektet Akut förbättring (2012-

13) där 27 akutmottagningar av skiftande storlek deltog (SKL, 2013) har väntetiderna vid 

sjukhusbundna akutmottagningar successivt ökat sedan Socialstyrelsen började mäta dem 

2010 (Socialstyrelsen, 2015). Siffrorna för 2015 visar att antalet akutbesök ökat med 3% 

sedan 2014, mediantiden på akuten har ökat med 7% för alla patienter och med 9% för 

äldre patienter (över 80 år). I rapporten konstateras att väntetiderna ser mycket olika ut 

över landet, och att de beror på ett antal komplext samverkande faktorer men överallt är 

det de äldre patienterna som får vänta längst (Socialstyrelsen, 2015). 

De tider som registreras i Socialstyrelsens rapport är ankomsttid till akuten, tid för första 

läkarbedömning och tid för avslut, vilket ger två väntetidsindikatorer: total vistelsetid och 

tid till läkare. Vid senaste mätningen ses små skillnader i total vistelsetid och tid till 

läkare, som dock ökat stadigt sedan 2010. Det finns ett positivt samband mellan tid till 

läkare och total vistelsetid, liksom mellan ökat patientantal, tid till läkare och total 

vistelsetid. (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 Trängsel på akutmottagningen 
I internationell och framför allt amerikansk litteratur återfinns ett stort antal artiklar om 

crowding på akutmottagningar. En svensk definion av crowding i betydelsen för hög 

belastning håller på att tas fram (Socialstyrelsen, 2015). Då en  klar svensk definition 

ännu saknas och crowding mer ordagrant kan översättas med trängsel används crowding 

och trängsel fortsatt som synonyma begrepp. Enligt American College of Emergency 

Physicians innebär crowding att behovet av akutvård överstiger tillgängliga resurser för 

patientomhändertagandet, på akutmottagingen, sjukhuset eller både och (Moskop, Sklar, 

Geiderman, Schears & Bookman, 2009). I en internationell jämförelse (Pines et al., 2011) 

sägs att det i Sverige inte finns några problem med trängsel på akutmottagningarna. I 

artikeln anges dock ingen definition av crowding och varje landavsnitt är skrivet av en 

enskild person "med god kännedom" om respektive lands situation (Pines et al., 2011). 

Det finns många studier gjorda om crowding som visar ett samband mellan trängsel och 

negativa följder för patienterna, som fördröjd behandling med antibiotika, fördröjd 

smärtlindring, och ökad mortalitet och vårdtid av att ligga kvar på akuten i väntan på 

vårdplats (Bernstein et al., 2008, Carter, Pouch & Larson, 2013, Clark & Normile, 2007, 

Stang, Crotts, Johnson, Hartling & Guttman, 2015, Johnson & Winkelman, 2011). 
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Av de mått som används för studera crowding finner Stang et al. (2015) att det är tre som 

frekvent kopplas till kvaliteten på vården, och föreslår dessa som standardmått. Dessa 

mått är: antal patienter i väntrummet, beläggning på akutmottagningen (räknat som 

procent upptagna sängar) och antal patienter på akuten som väntar på vårdplats efter att 

inläggningsbeslut är taget. En svensk studie (Wretborn, Khoshnood, Wieloch & Ekelund, 

2015) tog fram en modell för att mäta crowding med utgångspunkt i belastningen på 

akutmottagningen. De fann att variablerna hög prioritet (andel högprioriterade patienter), 

väntetid till läkare, total väntetid på akuten samt beläggning (samma definition som hos 

Stang et al. ovan) korrelerade väl till både sjuksköterskors och läkares bedömning av 

belastningen. Genom att grunda bedömningen av crowding på belastningen speglas även 

de mänskliga resurserna på akutmottagningen, och det är personalens arbetsbelastning 

som rimligtvis ger de negativa konsekvenser man ser av crowding enligt Wretborn et al. 

(2015). 
 
2.4.1 Etiska aspekter av crowding 

Moskop et al. (2009) tar upp etiska konsekvenser av crowding utifrån de fyra 

grundläggande etiska principerna: att inte skada, att göra gott, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen. Vid trängsel ökar risken att skada patienten genom fel som beror på för 

snabba beslut utan tillräcklig information, förflyttningar som dröjer eller missar i 

informationsöverföringen vid förflyttning av patienten, och misstag på grund av att man 

inte hinner undersöka patienten igen eller utvärdera behandling/ behandlingsplan. För att 

göra gott måste patienterna får rätt vård i rätt tid och Moskop et al. (2009) tar upp 

tidskänsliga diagnoser som hjärtinfarkt, stroke, trauma och svåra infektioner där det är 

viktigt att behandligen inte dröjer, vilket det enligt studier finns risk för vid trängsel. Även 

patienter med diagnoser som inte är tidskänsliga kan drabbas negativt vid trängsel, då de 

kan få vänta längre perioder med smärta och oro. Etiska problem relaterat till 

autonomiprincipen handlar om svårigheten att upprätthålla sekretess och bevara 

patientens integritet när denne vårdas i korridorer och på öppna platser i brist på vårdrum, 

vilket kan leda till att vårdaren inte får all information som är relevant till patientens 

tillstånd. Även omdirigering av ambulanser till andra sjukhus tas upp som något som 

kränker patientens självbestämmande (Moskop et al., 2009). När det gäller 

rättviseprincipen tar Moskop et al. (2009) upp problem med att patienter i behov av 

inläggning och intensiva vårdinsatser blir kvar på akuten på grund av brist på vårdplatser, 

medan medicinskt färdigbehandlade patienter ligger kvar på avdelningarna och väntar på 

att få komma till ett vårdboende. Patienter på avdelningarna, med lågt vårdbehov, får mer 

resurser än de med större behov som ligger kvar på akuten och där får ett sämre 

omhändertagande än de skulle fått på en avdelning eftersom akutmottagningspersonalen 

måste ta hand om nya patienter. (Moskop et al., 2009). 

 
2.4.2 Patientsäkerhet 

Många av de etiska aspekter Moskop et al. (2009) tar upp som följder av crowding har 

också en patientsäkerhetsaspekt, så som ökad risk för fel, informationsmissar, fördröjd 

behandling och ökad mortalitet. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras 

patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Med vårdskada menas ”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” 

(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

 

3 Teoretisk referensram 
De teoretiska grunderna i denna studie har hämtats från vårdvetenskap och systemteori. 
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 Vårdvetenskap 
Vårdvetenskapen som forskningsområde definieras av begreppen patient, hälsa, miljö och 

vårdande. Hälsa är det centrala begreppet, ett komplext fenomen med både biologiska 

och existentiella dimensioner, som är målet för vårdandet. Patienten är en person som 

söker sig till vården på grund av sviktande hälsa, den ses som expert på sig själv och riktar 

ett etiskt krav mot vårdaren att ge så god vård som möjligt. Livsvärlden är ett centralt 

begrepp: världen som den erfars av patienten och dennes levda kropp, de erfarenheter 

man bär med sig. (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapens utgångspunkt är 

patientens perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) men 

Nyström (2003) tar upp att även vårdarnas livsvärld måste bejakas, för att de ska kunna 

bearbeta sina upplevelser från arbetet på akutmottagningen på ett meningsfull sätt och 

kunna arbeta för att förändra vårdkulturen. 

 

 Systemteori 
För att se patientens, vårdarens och akutmottagningens del i ett större sammanhang 

används en systemteoretisk grund. Systemtänkande innebär ett helhetstänkande, där 

världen ses som bestående av helheter och varje helhet är större än summan av dess delar. 

Varje individ är en del av en större helhet och bör ses i hela sitt sammanhang. Genom att 

se till hela systemet blir det möjligt att hitta bakomliggande strukturer som påverkar hur 

människor beter sig. Alla system är hierarkiskt uppbyggda, och för att helheten ska 

fungera måste gränserna mellan de olika nivåerna upprätthållas. På högre nivåer i 

hierarkin får besluten större räckvidd, och den information som ligger till grund för beslut 

är mer abstrakt. Beslut på högsta nivå måste ta hänsyn till vad hela systemet behöver. Vid 

problem ligger grunden i systemet oftare än vad som tros, då bakomliggande strukturer 

kan ge förutsättningar för vissa beteenden och skeenden. Väljs lösningar som riktar sig 

mot symtomen snarare än mot grundproblemet så kan det växa sig större. (Öquist, 2008). 

 

Systemteori är en tvärvetenskap som inkluderar både naturvetenskap och 

samhällsvetenskap. De två grundantaganden som finns inom systemteorin är att det 

behövs engergi för att upprätthålla en organisations tillstånd och att en dysfunktion i ett 

system påverkar andra system. Ett system kan vara en enskild organism, ett föremål, en 

organisation eller ett samhälle, och karaktäriseras av icke-linjära interaktioner mellan 

delarna. Omvårdnadsteoretiker som Imogene King, Betty Neumann och Sister Callista 

Roy grundar sina modeller på systemteori. (Whetsell, Gonzalez & Moreno Fergusson, 

2011). 

 

3.2.1 Komplexa system 

Komplexitetsteori är ett tvärvetenskapligt område som undersöker förhållanden mellan 

variabler, med hänsyn tagen till variation och föränderliga beteenden som inte är helt 

förutsägbara. Helheten undersöks genom beståndsdelarna och deras inbördes förhållande, 

med fokus på förhållandet mellan enheterna, delarna eller agenterna i ett system, snarare 

än delarna i sig. Att helheten är mer än summan av delarna är även en grundläggande syn 

i omvårdnadsteori, där systemperspektivet placerar patienter, familjer och organisation i 

hierarkiska system. (Engebretson & Hickey, 2011). 

 

4 Problemformulering 
Långa väntetider och vistelsetider på akutmottagningar är ett välkänt och ökande problem 

som drabbar framför allt äldre patienter (Socialstyrelsen, 2015). Väntetider är ett sätt att 
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mäta patientflödet och belastningen på akuten (Socialstyrelsen, 2015). Långa väntetider 

ökar trängseln på akutmottagningen vilket är tydligt relaterat till etiska problem (Moskop 

et al., 2009) och risker för patienterna som fördröjd behandling, ökad mortalitet och 

minskad patientnöjdhet (Johnson & Winkelman, 2011). Sjuksköterskor på akuten möter 

större påfrestningar än andra (Adriaenessens et al., 2011) och svårigheter att hantera 

oacceptabla väntetider kan leda till skuld, skam, frustration och resignation hos 

vårdpersonal på akutmottagningen (Burström et al., 2013). En stressad, oengagerad 

personal påverkar patienten negativt (Nyström, 2003). Ett förbättrat patientflöde med 

kortare väntetider kan således antas vara positivt för både patienter och vårdpersonal. 

 

Akutsjuksköterskans roll innebär bland annat att se till att rätt patient får rätt vård vid rätt 

tidpunkt (SENA & SSF, 2010) och för att uppfylla detta behövs ett fungerande 

patientflöde. Då flöde beskrivs som en oavbruten rörelse, av patienter, information och 

utrustning, ( NHS, 2008) kan avbrott och annat som hindrar patienten att komma vidare i 

flödet ses som något negativt, medan faktorer som underlättar flödet är positiva. Det finns 

få studier som tar upp hur sjuksköterskans ansvarsområden på akuten påverkas vid 

crowding (Johnson & Winkelman, 2011) och som ett steg i att öka kunskapen om hur 

man kan förbättra patientflödet på akutmottagningen kan sjuksköterskors uppfattning om 

vad som hindrar respektive underlättar patientflödet användas, både för att identifiera 

förbättringsområden i verksamheten och kartlägga eventuella hinder för förändring hos 

vårdpersonalen själv. Sjuksköterskans uppfattning är viktig då det ofta är hon som har 

bäst överblick över akutpatientens hela flöde, och hon är den som är ansvarig från 

ankomst och triagering till avslut och inläggning/hemgång. 

 

5 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om vad som påverkar 

patientflödet på akutmottagningen. 

 

6 Metod 
För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats som kunde fånga sjuksköterskors 

uppfattning om patientflödet genom öppna frågor och ge en mer mångfacetterad bild än 

vad som var möjligt att få med en kvantitativ metod. Genom en induktiv process kan den 

information som kommer fram integreras för att belysa det som studeras (Polit & Beck, 

2017). 

 

 Urval 
Då studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om patientflödet på 

akutmottagningen var målgruppen sjuksköterskor som arbetar på en sjukhusbunden 

akutmottagning. Två akutmottagningar i södra Sverige ingick i studien för att säkerställa 

ett tillräckligt stort deltagande för att uppnå datamättnad i resultaten. Dessa två valdes 

utifrån geografiskt område och liknande patientvolymer (omkring 32.500 patienter 

vardera under 2015). Vid båda akutmottagningarna var det sjuksköterskor som triagerade 

och båda använde RETTS triagesystem. Båda akutmottagningarna hade medicin-, 

infektions-, kirurg- och ortopedpatienter, den ena även patienter med akuta gynekologiska 

besvär, och det var respektive klinik som var ansvariga för läkarbemanningen. Alla 

sjuksköterskor på respektive akutmottagning fick enkäten, 34 respektive 40 stycken, 

vilket innebar ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier var att 

respondenterna skulle vara grund- eller vidareutbildad sjuksköterska som arbetade vid en 

av de deltagande akutmottagningarna. Det ställdes inga krav på hur länge de arbetat på 
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akuten, då graden av erfarenhet och vana på arbetsplatsen kunde tänkas påverka vad som 

uppfattades påverka patientflödet och olika perspektiv var önskvärda i resultatet. 

 

Sammanlagt inkom 28 enkätsvar från de två akutmottagningarna, en total svarsfrekvens 

på 38 % (56% respektive 23%). Fem av de svarande var män, 23 kvinnor. Åldern sträckte 

sig mellan 24 och 60 år, med en medelålder på 37,8 år (median 36,5). De hade arbetat 

som sjuksköterska mellan 2,5 månader och 39 år (medel 10,4, median 9), och som 

sjuksköterska på en akutmottagning mellan 2,5 månader och 25 år (medel 7,7, median 4). 

Alla utom en arbetade på akuten vid tiden för enkäten. Åtta angav att de hade annan 

utbildning inom vården utöver grundutbildning till sjuksköterska, och tre av dessa hade 

utbildningar inom akutsjukvård. 

 

 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom en enkät med öppna frågor (bilaga A). Frågorna utgick 

från bakgrund och syfte, och bedömdes av en utomstående granskare väl insatt i 

vetenskapliga metoder men utan erfarenhet från vården. Enkäten testades och 

kommenterades av två sjuksköterskor som tidigare arbetat på en akutmottagning. Efter 

detta genomfördes en del justeringar. Frågornas formulering  och inbördes ordning 

övervägdes noga för att inte vara ledande och för att ge svar på frågeställningar och syfte 

(Ejlertsson, 2014, Kristensson, 2014). 

 

Distributionen skedde elektronisk efter godkännande av respektive avdelningschef. Enkät 

och följebrev (bilaga B) gick ut till deltagarnas e-postadresser på arbetsplatsen. 

Avdelningscheferna ombads också informera berörd personal om enkäten på lämpliga 

personalmöten. På grund av tekniska begränsningar fick sjuksköterskorna på den ena 

akutmottagningen ett elektroniskt formulär som gick att skicka in helt anonymt via google 

forms, medan sjuksköterskorna på den andra akutmottagningen fick enkäten som ett 

worddokument där de kunde välja att skicka den besvarade enkäten via e-post till 

uppsatsförfattaren, eller skriva ut dokumentet som då samlades in av avdelningschefen 

och vidarebefodrades via brev. Tre svaranden valde att maila sina svar till författaren och 

sex valde att skriva ut sina svar och ge dem till avdelningsföreståndaren. Svarsfrekvensen 

var högre bland de sjuksköterskor som fick de elektroniska enkäterna. 

 

 Analys 
Svaren analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (2012). Metoden innebär att innehållet i en text granskas i sitt sammanhang 

och tolkas på olika nivåer, fokus ligger på att identifiera skillnader och likheter för att 

beskriva variationer. Manifest och latent innehåll kan analyseras med varierande djup och 

abstraktionsnivå (Polit & Beck, 2017). Manifest innehåll är det textnära, uppenbara 

innehållet som på en beskrivande nivå delas in i kategorier. Latenta budskap, vad som 

sägs mellan raderna, uttrycks i teman på en tolkande nivå. När man skapar kategorier och 

teman har kontexten betydelse, både deltagarnas bakgrund och sammanhang, 

sammanhanget studien genomförts i, och texten i sig. (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Under analysprocessen hanterades varje enkätsvar som en anlysenhet, och frågor om 

patientflöde, väntan och avbrott utgjorde domäner. Någon kondensering av texten var inte 

nödvändig då deltagarna givit korta och koncisa svar på frågorna, ofta bara ett 

uppräknande av de faktorer som sjuksköterskan ansåg relevanta, och sålunda kunde 

svaren ses som meningsenheter i sig. Initialt strukturerades svaren på varje fråga för sig i 

olika grupper, som sedan formade kategorierna personal, plats, kommunikation, 
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information, kunskap och service. Personalkategorin inrymde de som deltog i den direkta 

patientvården (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor). Plats innefattade fysisk plats som 

undersökningsrum på akuten och vårdplats på avdelning. Kommunikation handlade om 

kontakter mellan vårdpersonal inom och utanför akuten, med patienter och anhöriga. 

Information innefattade uppgifter som behövdes för patientomhändertagandet på akuten, 

som röntgensvar och labsvar. Kunskap handlade om patienter och anhörigas kunskap om 

egenvård och var de ska vända sig i vården, och olika aspekter av kunskap hos personalen. 

I servicekategorin ingick de funktioner utanför själva vården på akutmottagningen som  

angavs påverka patientens besök: primärvård, röntgen, laboratoriemedicin, serviceresor, 

1177, sekreterare och patienttransportörer. 

 

För att komma vidare i analysen lades materialet åt sidan en period innan det granskades 

på nytt för att finna samband mellan kategorierna och deras påverkan på patientflödet. 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) är skapandet av teman ett sätt att binda samman 

underliggande budskap i olika kategorier och ett tema ska svara på frågan ”Vad handlar 

det här om?”. Efter mycket vridande och vändande utkristalliserade sig tre par motsatsord 

som teman:  Tillgång – brist, kompetens – inkompetens och aktivitet – väntan. Vissa 

kategorierna förekom i flera teman, exempelvis var personal en del av både tillgång- brist 

och kompetens – inkompetens. 

 

Tabell 1. Exempel på innehåll i temat kompetens - inkompetens 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Tema 

Effektiva doktorer läkare 

 

personal kompetens - 

inkompetens 

 

 

Läkare som ej 

vågar ta beslut 

Erfaren 

sjuksköterska i 

triagen 

sjuksköterska 

Hög kompetens hos 

personalen 

läkare/ 

sjuksköterska/ 

undersköterska Osäkerhet hos 

personalen 

Rätt information 

från 1177 

1177 service 

 

 Etiska överväganden  
En etisk egengranskning utfördes som inte påvisade några behov av att införskaffa etiskt 

tillstånd från någon annan instans (bilaga C). Innan enkäterna skickades ut inhämtades 

muntligt godkännande från respektive avdelningschef, som även fick möjlighet att läsa 

följebrev och enkät innan den skickades ut till sjuksköterskorna. Frågorna i enkäten 

bedömdes inte vara av sådan art att de var känsliga att svara på, och resultatet av studien 

bedömdes kunna vara till nytta för patienter, sjuksköterskor och övrig personal. Enkäterna 

behandlades konfidentiellt, och förutom de tre som valde att själva maila sina enkätsvar 

till författaren var svaren helt anonyma. Svaren från de tre som kunde indentifieras skrevs 

ut på papper utan möjlighet till identifikation, och e-postkontot de skickades till hade 

enbart författaren tillgång till. Något skriftligt samtycke från deltagarna införskaffades 

inte utan var underförstått hos de som valde att svara på enkäten, då det framgick i 

följebrevet att deltagande var helt frivilligt. Helsingforsdeklarationens (World Medical 

Association [WMA], 2013) riktlinjer för medicinsk forskning ansågs således uppfyllda, 
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då konfidentialiteten upprätthölls, deltagandet var frivilligt och inte förenat med några 

risker, och nyttan med studien bedömdes vara större än eventuella risker. 

 

 Förförståelse 
Författarens förförståelse av det undersöka området bestod i att hon arbetat i nio år på en 

av de undersökta akutmottagningarna och i sitt arbete där även deltagit i 

förbättringsarbeten delvis riktade mot patientflöden. Författaren har även läst en kurs i 

vårdlogistik på 7,5 hp. Förförståelsen och intresset i dessa frågor låg till grund för 

uppsatsens ämnesval, där författaren avsåg bredda sin förståelse för vad som påverkar 

patientflöden på akuten och därför medvetet höll sina egna uppfattningar i bakgrunden. 

Till viss del användes förförståelsen som grund i enkätkonstruktionen för bedöma vilka 

frågor som var relevanta att ställa. Då huvuddelen av analysen skedde på en manifest, 

textnära nivå har den inte påverkats av författarens förförståelse i någon större 

utsträckning, men författarens förståelse för hur olika faktorer kan påverka varandra har 

sannolikt färgat temanas konstruktion. 

 

7 Resultat 
Analysen resulterade i tre teman, tillgång – brist, kompetens – inkompetens och aktivitet 

- väntan. Då frågeställningarna tog upp både vad som underlättade och hindrade 

patientflödet på akutmottagningen föll det sig naturligt att svaren i stor utsträckning stod 

i motsats till varandra, vilket speglas i temana. I stora drag var det som angavs hindra 

patientflödet motsatsen till det som underlättade flödet, och patienten och sjuksköterskan 

väntade på samma saker. Det som avbröt sjuksköterskan i arbetet var till viss del samma 

saker som angavs som något de väntade på, så som röntgen och läkare. 

 

 Tillgång - brist 
Temat tillgång - brist visar hur sjuksköterskorna uppfattade att patientflödet på 

akutmottagningen underlättades vid tillgång och hindrades vid brist, något som gällde för 

alla kategorier men där läkare, provsvar, röntgen och vårdplatser var återkommande 

faktorer i svaren hos alla respondenter. När läkare fanns tillgängliga på 

akutmottagningen, patienten fick provsvar, röntgen och röntgensvar snabbt och det fanns 

lediga vårdplatser på sjukhuset påverkades patientflödet positivt – annars gällde 

motsatsen, patientflödet påverkades negativt med väntetider som följd. Det behövdes 

också tillgång till personal av alla kategorier för att flödet skulle fungera. Flera 

respondenter angav att mer personal skulle underlätta patientflödet: ”… vi skulle vara 

fler, främst på helgen”. 

 

Tillgång till primärvård och tillgång till information hos patienter och anhöriga om vart 

de ska vända sig i olika situationer angavs påverka inflödet av patienter till akuten, och 

patienter som kom till akuten trots att det var fel vårdnivå ansågs påverka flödet negativt. 

”Patientflödet skulle även underlätta om patienterna själva väljer rätt vårdnivå då vissa 

inte skulle behöva söka på akuten. Mer samhällsinformation och bättre möjligheter att 

komma till på vårdcentralar (sic) och liknande.” 

 

I enkätsvaren framkom även direktinläggningar för palliativa patienter och andra 

patientgrupper som ett sätt att underlätta flödet på akuten. ”Tror direkt inläggningar från 

VC skulle vara en stor hjälp. Då behöver vissa patienter inte komma till akuten och vänta 

eftersom läkaren på VC gjort allt i samråd med vpk.” (VC = vårdcentral, vpk = 

vårdplatskoordinator; författarens anmärkning.) För att direktinläggningar ska fungera 
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behövs både tillgång till vårdplatser och till vårdgivare utanför sjukhus som organiserar 

inläggningen. 

 
7.1.1 Tillgång i rätt tid 

Tidsaspekten identifierades som viktig för patientflödet – att läkare fanns på plats på 

akutmottagningen hela tiden för snabb handläggning och snabba beslut, att få röntgen och 

provsvar snabbt, att få journalen snabbt utskriven för de patienter som skulle läggas in 

och att patienten fick komma upp till avdelningen direkt de var klara upplevdes underlätta 

patientflödet. Flera sjuksköterskor tog upp att tillgången till snabba provsvar till viss del 

hindrades av att de inte hade mer patientnära analyser att tillgå på akutmottagningen, 

exempelvis blodgasanalys och analys av vissa kapillära prover. Det ”Finns tillgång till 

kapillärt LPK idag men finns ej på akutmottagningen på grund av revirtänkande.” 

Möjligheten för sjuksköterskan att skriva röntgenremiss i triagen och påbörja 

läkemedelsbehandling i väntan på läkare var andra faktorer som ansågs snabba på 

patientflödet. 

 

 Kompetens - inkompetens 
Temat kompetens - inkompetens speglar hur vårdpersonalens kunskapsnivå, 

kommunikation och beslutsförmåga angavs påverka akutmottagningens patientflöde. För 

att flödet skulle fungera krävdes rätt kompetens hos alla personalkategorier som var 

involverade i patientens vård på akutmottagningen: sjuksköterskor, undersköterskor och 

läkare, men även rätt kompetens hos andra instanser i vården, så som sjukvårdsråd-

givningen 1177 vilka enligt flera respondenter hänvisade en del patienter till akuten i 

onödan. 

 

Det framkom hos sjuksköterskorna att det inte bara behövde finnas läkare tillgängliga för 

att ta hand om patienterna, det var också viktigt att de läkare som arbetade på 

akutmottagningen hade rätt kompetens. Enbart specialistläkare på akuten angavs som ett 

sätt att säkerställa beslutskompetens och bedömningar, ”alltid en specialistkompetent 

läkare per klinik som finns på akuten”, och en del önskade akutläkare. Även 

sjuksköterskors kompetens och beslutsförmåga, när det gällde att exempelvis hänvisa 

patienter till annan vårdnivå, och all personals förmåga att öka takten och vid behov jobba 

snabbare upplevdes påverka flödet. En sjuksköterska angav att det som underlättade 

patientflödet på akutmottagningen var ”Bra rutiner och flöden hos sjuksköterskan. SSK 

kan leda var läkaren ska gå + hålla koll på rtgsvar och labsvar.” (SSK = sjuksköterska, 

rtgsvar = röntgensvar; författarens anmärkning.) Citatet belyser både hur sjuksköterskans 

kompetens och förmåga att planera uppfattades vara av vikt för flödet, hur sjuksköterskan 

var den med överblick över patienterna på akuten och behovet av att styra läkaren, ett 

behov som antyder att läkaren inte hade den kompetens som krävs för att arbeta 

självständigt på akutmottagningen. 

 

En sjuksköterska ansåg att det som underlättade patientflödet var ”att det finns ”mallar” 

att följa vad gäller provtagning, EKG, undersökningar” vilket kan ses som ett uttryck för 

osäkerhet, något som speglades i en annan sjuksköterskas upplevelse av att bli avbruten i 

sitt arbete för att vara ”som en upplysningscentral” för nya kollegor. Hos respondenterna 

framkom också upplevelsen att kompetens användes på fel sätt när de ägnade sig åt 

uppgifter som andra yrkeskategorier skulle kunna göra bättre, exempelvis städning och 

administrativa uppgifter, vilket tog tid från det patientnära arbetet och påverkade flödet 

negativt. 
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7.2.1 Social kompetens 

En annan aspekt av temat var social kompetens, hur samarbete och kommunikation 

fungerade mellan de som arbetade tillsammans kring patienten. Flera sjuksköterskor 

uppgav att en positiv kommunikation, ett gott samarbete och uppskattning var faktorer 

som underlättade patientflödet, ”Personal som jobbar ”bra” ihop”, medan patientflödet 

hindrades när, främst läkare, inte kommunicerade med sjuksköterskan kring planen för 

patienten. Även kommunikationen med röntgen och vårdavdelningar upplevdes påverka 

flödet. 

 

 Aktivitet - väntan 
Av enkätsvaren kunde utläsas att det förekom två sorters väntan på akutmottagningen. 

Enligt sjuksköterskorna väntade patienter och anhöriga på triage, på läkare, på provsvar, 

röntgen, besked, läkemedel, på mat, på avdelning, på gipsning och annan behandling - de 

väntade på en aktivitet som skulle utföras av någon annan, en passiv väntan. Den andra 

sortens väntan var den aktivitetsfyllda väntan som sjuksköterskorna upplevde, där de 

väntade på i stort samma saker som patienter och anhöriga men var upptagna med andra 

uppgifter under tiden och ständigt blev avbrutna i sina aktiviteter. En sjuksköterska 

konstaterade att ”det känns inte som jag ”väntar” så mycket numera … tiden fylls av 

annat, inflödet är stort”. Sjuksköterskorna upplevde också att de ägnade sig åt aktiviteter 

som inte behövde utföras på akutmottagningen. ”Det skulle också underlätta väsentligt 

om vi inte skulle göra så mycket saker i utrednings- och behandlingssyfte – måste allt 

göras här och nu?” 

 
7.3.1 Avbrutna aktiviteter 

Några av respondenterna angav att de hade den tid de behövde för att ta hand om patienten 

utan avbrott, och ytterligare några angav att de ibland hade tid, ibland inte, beroende på 

situation, patient och tid på dygnet. Bland de som angav att de inte hade tid att ta hand 

om patienten utan avbrott kunde en frustration ses, utläst i svar som ”NEJ!!” där versaler 

och utropstecken förstärker ordet. En sjuksköterska skrev ”jag vill att varje patient känner 

sig sedd vilket jag inte alltid kan uppnå”, andra upplevde att deras arbete blev ”haltande 

och halvdant gjort”, och inte var patientsäkert. Det som avbröt sjuksköterskorna var 

många gånger kollegor, ”vi har rätt dåligt respekt gentemot varandra”, läkare och annan 

personal som transportörer, röntgen, ambulans, men även patienter och anhöriga som 

hade frågor och behov, och larm om dåliga patienter eller högt inflöde i triagen. Telefonen 

angavs som något som stod för många avbrott, men vem det var som ringde och innehållet 

i samtalen specificerades inte i svaren. 

 

8 Diskussion 

 Metoddiskussion 
Genom en kvalitativ ansats kan en djup och detaljerad förståelse för ett fenomen nås 

(Kristensson, 2014), och en induktiv kvalitativ ansats valdes för att kunna belysa syftet 

på ett förutsättningslöst sätt och få en fördjupad bild av sjuksköterskors uppfattning av 

vad som påverkar patientflödet. Då syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattning 

om vad som påverkar patientflödet på akutmottagningen var sjuksköterskor som arbetar 

på en akutmottagning den klara målgruppen för studien. Endast en av respondenterna 

angav att hen inte arbetade på en akutmottagning. Denna enkät inkluderades ändå i 

analysen då sjuksköterskan slutade arbeta på akutmottagningen i samband med att 

enkäten skickades ut och sålunda hade arbetat på akuten i direkt anslutning till att enkäten 

besvarades. I kvalitativa studier finns ingen generell regel för hur stort antalet 

respondenter ska vara, då det är datamättnad som eftersträvas (Polit & Beck, 2017). Valet 
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att inkludera två likartade akutmottagningar gjordes för försäkra datamättnad genom att 

nå fler presumtiva respondenter och på så sätt styrka studiens resultat och trovärdighet då 

bekvämlighetsurval kan kräva ett större urval (Polit & Beck, 2017). Alla inkomna 

enkätsvar har inkluderats i analysen för att inte riskera att missa några perspektiv. Då det 

fanns en stor samsyn i de inkomna enkäterna om vad som påverkar patientflödet på akuten 

anses datamättnad ha uppnåtts. Att en samsyn kring vad som påverkar patientflödet fanns 

mellan sjuksköterskorna på de två akutmottagningarna visar på att resultaten kan vara 

överförbara till andra akutmottagningar med liknande organisation och patientantal. 

 

Enkäter med öppna frågor valdes som datainsamlingsmetod för att undvika intervjuar-

bias (Polit & Beck, 2017) då författarens ansåg att hennes förförståelse lättare kunde 

påverka en intervjusituation. En enkät gav också möjlighet att inkludera ett större antal 

respondenter i undersökningen för att få en så djup förståelse som möjligt av vad 

sjuksköterskor anser påverkar patientflödet på akutmottagningen. För att stärka 

validiteten granskades enkätfrågorna som en pretest (Polit & Beck, 2017) av personer 

insatta i akutmottagningsarbete och vetenskapsmetodik, och frågorna formulerades med 

eftertanke utifrån studiens frågeställningar. Att svaren på de olika frågorna speglade 

varandra, exempelvis att vårdplatser på avdelning finns tillgängliga direkt angavs 

underlätta patientflödet och väntetid på vårdplats angavs hindra patientflödet, kan också 

anses stärka validiteten, då det visar frågorna mäter motsatta aspekter av fenomenet. 

Intervjuer hade varit en alternativ datainsamlingsmetod och i ett fortsatt arbete med 

patientflöden kan intervjuer utfrån denna studies resultat vara ett sätt att fördjupa 

förståelsen ytterligare och hitta vägar till förbättring av problemområdet och utveckla 

arbetet på akutmottagningarna. 

 

Själva datainsamlingen presenterade oväntade problem då det visade sig svårt att få 

tillgång till enskilda e-postadresser för sjuksköterskorna som arbetade på den 

akutmottagning som inte tillhörde samma region som författaren arbetar i och det 

program som användes för att skapa en anonym nätbaserad enkät inte kunde använda den 

grupp-e-postadress som fanns. Lösningen blev att distribuera enkäten på två olika sätt. 

Den akutmottagning där sjuksköterskorna fick en nätbaserad enkät hade en betydligt 

högre svarsfrekvens än den akutmottagning där sjuksköterskorna fick fylla i sina svar i 

ett worddokument. Om det var datainsamlingsmetoden i sig som påverkade 

svarsfrekvensen eller andra faktorer som ointresse för ämnet, klimat på arbetsplatsen eller 

grad av anonymitet går inte utröna. Svaren behandlades konfidentiellt oavsett svarsmetod 

men de sjuksköterskor som fick wordenkäten erhöll inte samma grad av anonymitet som 

de som skickade in formuläret direkt via nätet, då de antligen fick lämna in sina svar till 

avdelningsföreståndaren eller maila dem till författaren. 

 

Då frågorna var öppna men frågeställningarna samtidigt specifika var det svårt att förutse 

hur svaren skulle formuleras, vilket var en anledning till att en kvalitativ innehållsanalys 

valdes då metoden kan användas till att analysera olika slags texter, anpassas till data av 

olika kvalitet och öppnar för tolkning på olika nivåer (Lundman & Graneheim, 2012). Ett 

dilemma i analysen var att många respondenter svarade med uppräkningar av faktorer 

som de uppfattar påverkar patientflödet. Dessa kortfattade svar underlättade 

kategorisering och en textnära analys och gjorde det lätt att utskilja likheter och skillnader 

i svaren, men försvårade till viss del en mer latent analys och belysandet av reslutaten 

med uttömmande citat. Analysen stannade därför på en låg abstraktionsnivå. Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) kan forskaren välja på vilken abstraktionnivå resultaten 

presenteras utifrån ämnets karaktär, syftet med studien och resultatens användning, men 

för att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt behövs en viss grad av abstraktion 



  
 

13 

och tolkning (Lundman & Graneheim, 2012). För att få en djupare kunskap om 

sjuksköterskornas uppfattning av vilka faktorer som påverkar patientflödet på akuten och 

hur de relaterar till varandra, hade en intervjustudie med möjlighet till följdfrågor varit 

värdefull. 

 

 Resultatdiskussion 
I enlighet med studiens syfte belyste resultaten sjuksköterskors uppfattning om vad som 

påverkar patientflödet på akutmottagningen. De faktorer som upplevdes hindra respektive 

underlätta flödet var tillgång och brist på kommunikation, plats, personal, service och 

information; kompetens och inkompetens hos olika yrkesgrupper som är involverade i 

akutmottagningspatienten; och olika aspekter av aktivitet och väntan. Asplin, Magid, 

Rhodes, Solberg, Lurie & Camargo (2003) delar in de faktorer som påverkar belastningen 

på akutmottagningen i tre av varandra beroende komponenter: inflöde, genomflöde och 

utflöde. Denna struktur används här för att diskutera resultaten.  

 
8.2.1 Inflöde 

Asplin et al. (2003) identifierade tre delar i inflödet: allvarligt sjuka och skadade samt 

patienter med akuta symtom som hänvisats från annan instans; de som söker akuten på 

grund av brist på tider på annan vårdnivå och önskan om omedelbar vård (beroende på 

bekvämlighet, tid på dygnet med mera); och vård inom det sociala skyddsnätet för 

patienter utan sjukförsäkring. Den sistnämna gruppen är inte relevant för svenska 

förhållanden, men de två övriga grupperna kan ses i resultaten från föreliggande studie, 

där sjuksköterskorna upplevde att patienter som sökte akuten trots att behov inte förelåg, 

antingen på grund av bristande kunskap om var de skulle vända sig, brist på tider i 

primärvården, eller felaktiga hänvisningar från 1177, hindrade patientflödet. 

 

Sjuksköterskan på akutmottagningen har en utmaning i att hjälpa patienten rätt i vården 

för att denne enligt vårdlogistiska principer ska få rätt vård i rätt tid på rätt nivå på rätt 

plats (Arvidsson, 2007) och det framkom i svaren att sjuksköterskor kunde ta in patienter 

som kanske inte skulle vara på akuten och som då hindrade patientflödet. Det framkom 

dock inte var och när dessa patienter skulle kunna få rätt vård och eftersom 

respondenterna även upplevde en brist på tillgång till primärvård kanske  akuten var rätt 

plats vid tidpunkten, med hänsyn till patienten och dennes behov. Enligt SENA och SSF 

(2010) ska hänsyn tas till patientens rättigheter och egna önskemål, och vården ska utgå 

från patienten och dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 
8.2.2 Genomflöde 

Genomflödet på akuten kan delas in i två faser. Den första fasen innefattar triage, 

rumsplacering och initial bedömning, den andra fasen diagnostiska test och behandling. 

På en effektiv akutmottagning utgör den andra fasen största delen av patientens tid på 

akuten. (Asplin et al., 2003). Faktorer som sjuksköterskorna upplevde påverkade 

patientflödet och som både patienter och sjuksköterskorna själva väntade var på  var 

tillgång till kompetenta läkare, provsvar, röntgen och röntgensvar. Väntan på triage, 

lediga rum och läkare tillhör den första fasen av genomflödet, medan väntan på röntgen, 

svar och vidare beslut om patienten tillhör andra fasen. För att förkorta väntan kunde 

sjuksköterskorna skicka patienter på röntgen och initiera viss läkemedelsbehandling 

innan läkarkontakt, så sjuksköterskans kompetens underlättade patientflödet. En SBU-

rapport från 2010 fann ett visst vetenskapligt stöd för att akutvistelsen går snabbare av att 

vissa provanalyser utförs på akutmottagningen och att sjuksköterskor skriver 

röntgenremisser, vilket stärker resultatet av sjuksköterskornas uppfattning både om att 

röntgenremisser från triagen underlättade patientflödet och att bristen på provanalyser på 
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akuten hindrade flödet. SBU (2010) fann också att teamtriage där läkare deltog gav 

kortare vistelsetider på akutmottagningen. Någon av repondenterna angav att 

läkaremedverkan i triage skulle underlätta patientflödena, medan snabb läkarbedömning 

i allmänhet upplevdes positivt för patientflödet. 

 

Tillgången till kompetenta läkare, röntgen, provsvar, röntgensvar var faktorer som 

upplevdes påverka patientflödet på akutmottagningen som har det gemensamt att 

tillgången till dem alla ligger utanför akutmottagningens och akutsjuksköterskans 

kontroll, även om tid till röntgen och provsvar i viss mån kan påverkas av hur snabbt 

prover tas och röntgenremiss skrivs. Genom att se akutmottagningen som en del av ett 

hierarkiskt system (Öquist, 2008) blir det tydligt att för kunna påverka patientflödet på 

akuten måste beslut fattas på en nivå i hierarkin som har mandat över alla enheter som är 

involverade i de akuta patienternas flöde, alltså även över röntgen, laboratorier, 

läkarbemanning och vårdavdelningar. Trängsel på akutmottagningen reflekterar en 

obalans i tillgång och efterfrågan i hela hälso- och sjukvården och problemet kan inte 

lösas genom att titta på bara akutmottagningen (Asplin et al., 2003). Då mycket av det 

som påverkar patientflödet även inom akutmottagningen ligger utanför sjuksköterskans 

kontroll, kan det hindra sjuksköterskor att se vad de själva kan påverka och på så sätt 

hindra att man arbetar för förbättring. Att sjuksköterskor uppger att de ofta avbryter 

varandra är ett exempel på hur det kan vara svårt att se sin egen roll. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev avbrutna i sitt arbete med att ta hand om 

patienterna av övrig personal och andra prioriterade arbetsuppgifter. I en svensk studie 

(Hvitfeldt Forsberg, Muntlin Athlin & von Thiele Schwarz, 2015) angav de intervjuade 

sjuksköterskorna att avbrott och multitasking inte var något problem utan det sågs som 

en naturlig del av att arbeta på akuten, där folk avbryter varandra hela tiden och att ha 

mycket att göra innebär att man känner sig effektiv. Detta går delvis emot resultaten i 

föreliggande studie där man kan ana en frustration över att ständigt bli avbruten och att 

inte ha tid för patienten. Berg, Källberg, Göransson, Östergren, Florin och Ehrenberg 

(2013) undersökte hur ofta vårdpersonal på akutmottagningen blev avbrutna och vad som 

avbröt dem. 10 % av alla observerade aktiviteter var utsatta för avbrott, vanligast var att 

kollegor avbröt öga mot öga och vanligaste platsen för avbrott var vid sjuksköterske- och 

läkarexpeditioner. Avbrotten uppfattades inte alltid som negativa, det avgörande var om 

man blev avbruten under en arbetsprocess eller inte och om avbrotten var frekventa eller 

upplevdes irrelevanta. Sjuksköterskor blev oftast avbrutna vid informationsutbyte och 

den relativt sett oftast avbrutna aktiviteten var beredning av läkemedel vilket ökar risken 

att göra fel och således kan riskera patientsäkerheten. (Berg et al., 2013). I föreliggande 

studie efterfrågades inte vad sjuksköterskorna gjorde när de blev avbrutna och alla 

sjuksköterskor upplevde inte att avbrott var ett problem i patientomhändertagandet, men 

avbrott kan påverka arbetsminnet även om de inte uppfattas som negativa och kan således 

riskera patientsäkerheten (Berg et al., 2013). Att minska antalet avbrott som 

sjuksköterskorna upplever i sitt arbete med patienterna kan vara ett sätt att minska stressen 

och förbättra både sjuksköterskornas arbetsmiljö och patientsäkerheten. Samtidigt kan 

sådant som att ta bort alla telefonsamtal tänkas medföra att viktig information inte når 

fram då sjuksköterskorna angav att de blev avbrutna av sådant som även angavs som 

något de väntade på, exempelvis läkare och besked att patienter får komma till röntgen. 

Berg et al. (2013) fann också att väntan störde arbetsprocesser hos mindre erfarna läkare 

som väntade på att få hjälp med beslut av erfarna kollegor, vilket kan relateras till hur 

sjuksköterskorna upplevde att de och patienterna fick vänta på beslut och planering från 

läkare som inte uppfattades ha tillräcklig kompetens för arbetet på akuten. 
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2015) granskade 17 akutmottagningar ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv och fann ett antal riskfaktorer, nämligen: bristande kompetens, 

otillräckling bemanning, vårdplatsbrist, otillräckliga lokaler, ”fel patienter”, ökat antal 

patienter, bristande journalsystem och hög arbetsbelastning/ långa arbetspass. 

Majoriteten av dessa sammanfaller med vad sjuksköterskorna i föreliggande studie 

uppfattar påverkar patientflödet på akutmottagningen. Det som är negativt för 

patientflödet kan alltså även utgöra en patientsäkerhetsrisk, vilket stöds av studier om 

sambandet mellan crowding, kvalitet på vården och patientsäkerhetsrisker (Bernstein et 

al., 2009, Carter et al, 2013). Brist på kompetens leder till att långa och omfattande 

utredningar utförs på akuten, vilket ger långa vistelsetider och risk för felprioriteringar 

(IVO, 2015). Detta stärker resultatet att sjuksköterskorna upplever att det görs för mycket 

utredningar på akuten och att läkarnas kompetens påverkar patientflödet. 

 
8.2.3 Utflöde 

Tillgången till vårdplatser var en återkommande faktor som upplevdes påverka hur 

patientflödet fungerade. Brist på vårdplatser hindrade flödet och snabb tillgång till 

vårdplatser underlättade flödet, och sjuksköterskorna upplevde också att patientutflödet 

påverkades av hur kommunikationen med avdelningen fungerade och avdelningens 

rutiner för patientomhändertagande. Bernstein et al. (2008) beskrev flaskhalsar i utflödet 

så som brist på vårdplatser som en ledande orsak till crowding på akutmottagningen, och 

Socialstyrelsen (2013) uppmärksammade brist på vårdplatser som en anledning till långa 

väntetider på akuten. De senaste siffrorna från SKL visar att antalet slutenvårdsplatser i 

Sverige sjunkit från 2,6 platser per 1000 invånare 2014 till 2,42 platser per 1000 invånare 

2015 (SKL, 2015, SKL, 2016). Då vistelsetiderna på akutmottagningarna samtidigt ökar 

(SKL, 2015) kan färre vårdplatser knappast ge förutsättningar att förbättra flödet på 

akuten för patienter som ska läggas in och visar att akutsjukvården och slutenvården inte 

kan ses isolerade delar utan måste sättas i relation till varandra i sjukvårdssystemet. En 

dysfunktion i en del av systemet avspeglar sig på andra delar (Whetsell, Gonzalez & 

Moreno Fergusson, 2011) och akutsjukvården påverkas både av tillgången till vårdplatser 

på avdelningarna och av hur väl avdelningarna fungerar, och tvärt om. 

 
8.2.4 Patientflödet i stort 

Sjukvården kan ses som komplext system där de olika delarna interagerar på ett inte helt 

förutsägbart sätt (Engebretsson & Hickey, 2011) och det är viktigt att se hur delarna 

påverkar varandra istället för att titta på varje del för sig för att kunna få ett bättre flöde, 

en oavbruten rörelse, för patienterna på akutmottagningen. SBU (2010) fann att snabbspår 

för enkla patienter var den process med störst vetenskaplig evidens för kortare tider på 

akuten, samtidigt har ett sådant snabbspår problematiska etiska aspekter då patienter med 

lindriga besvär prioriteras före svårare sjuka, och kan även uppfattas gå emot Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) som säger att de patienter som har störst behov ska ha företräde till 

vården (HSL, SFS 1986:763). Fler direktinläggningar för olika patientgrupper med klara 

inläggningsbehov var förslag som sjuksköterskorna upplevde skulle underlätta 

patientflödet på akuten, och som skulle innebära att dessa patienter helt gick utanför flödet 

på akutmottagningen. Med fler snabbspår för inläggning skulle patientflödet på akuten 

kunna påverkas positivt utan negativa etiska konsekvenser, dock kräver sådana 

direktinläggningar att det finns tillgång till vårdplatser. 
 

8.2.5 Fortsatt forskning 

Resultaten i föreliggande studie stöds av tidigare kunskaper och vidare forskning inom 

området kan riktas mot att utröna hur stor påverkan de respektive faktorerna har på 
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patientflödet och hur de olika faktorerna hänger samman och påverkar varandra, för att 

hitta vägar att förbättra patientflödet på akuten. 

 

 Slutsatser 
För att kunna förbättra patientflödet på akuten enligt sjuksköterskans uppfattning om vad 

som påverkar det, så behövs ett perspektiv som sträcker sig utanför akutmottagningens 

gränser och sätter den akuta patientens hela väg genom sjukvården i fokus, där beslut 

rörande akutsjukvården måste fattas på en nivå i sjukvårdshierarkin som når alla delar i 

flödet och inkluderar samarbetet mellan akuten och andra enheter. 

 

De faktorer som sjuksköterskan anser påverkar patientflödet på akutmottagningen är i 

mycket överensstämmande med de faktorer som Inspektionen för vård och omsorg har 

identifierat som patientsäkerhetsrisker på en akutmottagning, vilket visar att en 

förbättring av akutens patientflöden sannolikt även skulle förbättra patientsäkerheten.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Patientflödesenkät 
 
Bakgrundsdata 

Kön: 

Ålder:  

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

 

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska på en akutmottagning? 

 

Jobbar du för närvarande på en akutmottagning? 

  

Om du har någon ytterligare utbildning, utöver grundutbildning till sjuksköterska, ange 
vilken/vilka: 

 
Patientflödesfrågor 

Patientens besök på akuten kan ses som ett flöde, från det att patienten bestämmer sig för att 
söka eller hänvisas till akuten av någon, till att den läggs in eller går hem. Under besöket 
händer många saker. Vissa händelser hindrar flödet och ger väntetider, annat underlättar 
flödet och gör patientens besök smidigare. Jag är ute efter att få din syn på vad som påverkar 
detta flöde, både positivt och negativt. Formulera dina svar fritt! 

Vad anser du underlättar patientflödet på akuten? 

 
Vad anser du hindrar patientflödet på akuten? 

 
Vad får patienten vänta på under tiden på akuten? 

 
Vad får du som personal vänta på under patientens besök på akuten? 

 
Är det något som du eller patienten väntar på som kan plockas bort eller förändras så att 
väntan minskar? 

 
Upplever du att du har den tid som behövs för att ta hand om patienten utan avbrott? 

 
Om du blir avbruten i ditt arbete, vad/ vem är det som avbryter dig? 

 
Tack för din medverkan!  



  
 

II 

Bilaga B Följebrev 
 
Hej! 

 
Jag jobbar som sjuksköterska sedan 16 år och läser nu till specialistsjuksköterska med 
inriktning mot akutsjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att skriva en 
magisteruppsats. Syftet med min studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om 
patientflöden på akutmottagningen.  

Vi vet att patienterna väntar länge på akuten idag, och att väntetiderna generellt sett ökar. Vi 
vet också i stort vad det är patienterna väntar på, men ändå verkar det svårt att få till en 
förändring. 

Jag tycker det är viktigt att ta vara på din kunskap och dina åsikter om vad som påverkar våra 
patientflöden på akuten, då jag tror att sjuksköterskor på akutmottagningar har mycket tankar 
om varför det ser ut som det gör och hur man kan göra för att få till en förändring. Jag hoppas 
därför att du tar dig tid att svara på denna enkät. 

Svaren behandlas helt konfidentiellt, ditt svar kan aldrig härledas till dig som person, och det är 
naturligtvis helt frivilligt att delta.  

Tack för din medverkan! 

Malin Blomkvist 

Leg. Sjuksköterska och specialistsjuksköterskestudent vid Linnéuniversitetet 

 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig 

Via e-post: mb223si@student.lnu.se 

Via telefon: 0703-796844  

mailto:mb223si@student.lnu.se


  
 

III 

Bilaga C Etisk egengranskning 
 

 
 

 


