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Abstrakt 
Bakgrund: Hälso- och sjukvårdslagen har slagit fast att den patient som har störst 
behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Av denna anledning måste 
någon form av prioritering göras så fort det finns fler än en patient på en 
akutmottagning. I Sverige finns det idag ingen nationellt fastställd triageskala. Vald 
teoretisk referensram utgjordes av Antonovskys salutogena perspektiv, KASAM, 
Känsla Av SAMmanhang. 
Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma patienter med psykisk 
ohälsa på en akutmottagning för vuxna. 
Metod: Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie där artiklar söktes i 
databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Åtta artiklar valdes ut för analys efter 
kvalitetsgranskning och diskuterades mot vald teoretisk referensram. 
Resultat: Resultatet utgjordes av fyra kategorier; vikten av att kunna kommunicera för 
att skapa en vårdrelation, stöd genom bedömningsinstrument, miljön på 
akutmottagningen och kompetensutveckling. Resultatet lyfte fram att sjuksköterskans 
förmåga att kommunicera var avgörande för möjligheten till en god bedömning, 
triageskala kunde vara ett stöd i bedömningsarbetet, miljön på akutmottagningen 
påverkade bedömningsarbetet och att kompetensutveckling var mycket önskvärt. 
Slutsats: Vår systematiska litteraturstudie visar att sjuksköterskans förmåga att 
kommunicera är avgörande för möjligheten att göra en god bedömning. En triageskala 
kan vara ett stöd i bedömningsprocessen. Som blivande sjuksköterskor skulle vi önska 
att det fanns riktlinjer och bedömningsstöd inom den psykiatriska akutsjukvården. 
 
Nyckelord 
Bedömning, sjuksköterska inom psykiatrin, triage, psykiatrisk omvårdnad, mental hälsa 
och patient med psykisk ohälsa 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till Liselott Årestedt för god handledning och likaså till våra 
två kära studiekompisar Linnea Nyström och Martin Jonsson som delat många skratt 
och glada tillrop med oss under arbetets gång. 
 
  



 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1!

2 Bakgrund __________________________________________________________ 1!
2.1 Utbildade sjuksköterskor och lagrummet som styr deras arbete _____________ 1!
2.2 Patientsäkerhet ___________________________________________________ 2!
2.3 Psykisk ohälsa ____________________________________________________ 2!
2.4 Akutmottagning __________________________________________________ 3!
2.5 Triage och triageskalor _____________________________________________ 4!
2.6 Patientens upplevelser av bedömning på en akutmottagning ________________ 5!
2.7 Begreppsdefinition ________________________________________________ 6!

2.7.1 Bedöma _____________________________________________________ 6!
2.8 Teoretisk referensram ______________________________________________ 6!

2.8.1 KASAM ______________________________________________________ 6!

3 Problemformulering _________________________________________________ 7!

4 Syfte _______________________________________________________________ 8!

5 Metod _____________________________________________________________ 8!
5.1 Urval ___________________________________________________________ 8!

5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier ________________________________ 8!
5.1.2 Sökningar och urval ____________________________________________ 8!
5.1.3 Cinahl _______________________________________________________ 9!
5.1.4 PubMed _____________________________________________________ 9!
5.1.5 PsycINFO ____________________________________________________ 9!
5.1.6 Manuella sökningar ___________________________________________ 10!
5.1.7 Kvalitetsgranskning ___________________________________________ 10!
5.1.8 Analysmetod _________________________________________________ 11!
5.1.9 Etiskt resonemang ____________________________________________ 11!

6 Resultat ___________________________________________________________ 13!
6.1 Vikten av att kunna kommunicera för att skapa en vårdrelation ____________ 13!
6.2 Stöd genom bedömningsinstrument __________________________________ 14!
6.3 Miljön på akutmottagningen ________________________________________ 14!
6.4 Kompetensutveckling _____________________________________________ 15!

7 Diskussion _________________________________________________________ 15!
7.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 15!

7.1.1 Vikten av att kunna kommunicera för att skapa en vårdrelation _________ 16!
7.1.2 Stöd genom bedömningsinstrument _______________________________ 16!
7.1.3 Miljön på akutmottagningen ____________________________________ 17!
7.1.4 Betydelse för vården och nya frågor som väckts _____________________ 19!

7.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 19!
7.2.1 Inklusionskriterier ____________________________________________ 19!



 

iii 

7.2.2 Metod ______________________________________________________ 20!
7.2.3 Sökstrategier ________________________________________________ 20!
7.2.4 Kvalitetsgranskning ___________________________________________ 20!
7.2.5 Analys ______________________________________________________ 21!
7.2.6 Etiskt resonemang ____________________________________________ 21!
7.2.7 Trovärdighet ________________________________________________ 21!

8 Slutsats ___________________________________________________________ 22!

9 Förslag på framtida forskning ________________________________________ 23!

Referenser __________________________________________________________ 24!

Bilagor!



  
 

1 
 

1 Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom psykiatrin, under hösten 2016, 

intresserade vi oss för hur bedömningen av patienter med psykisk ohälsa går till. På den 

psykiatriska akutmottagningen för vuxna där vi gjorde VFU användes inget vedertaget 

triageinstrument och vi började fundera över hur det akuta bedömningsarbetet går till. 

Under sjuksköterskeprogrammets gång har vi studerat en mängd litteratur som 

poängterar vikten av att sjuksköterskan sätter sig in i patientens livsvärld och på så vis 

kan vårda patienten utifrån hans eller hennes speciella situation. Skärsäter (2014) 

beskriver att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan kan identifiera psykisk ohälsa så 

att patienten kan få rätt hjälp var den än befinner sig i vårdkedjan. Av denna anledning 

har vi valt att skriva examensarbetet inom detta område. 

 

2 Bakgrund  
2.1 Utbildade sjuksköterskor och lagrummet som styr deras arbete 
Utbildningen till sjuksköterska tar tre år, omfattar 180 högskolepoäng och leder till både 

en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med 

legitimation. Sjuksköterskan arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet och har en mängd olika arbetsuppgifter såsom att, bedöma patienter, planera, 

genomföra,  dokumentera och utvärdera omvårdnadsinsatser, administrera läkemedel, 

informera och undervisa patienter och anhöriga samt handleda och utbilda medarbetare. 

Efter sjuksköterskeexamen finns möjlighet till vidareutbildning inom olika 

specialistområden såsom exempelvis psykiatri (Utbildningssidan, 2017). 

 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs bland annat av Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, Patientdatalagen (SFS 2008:355) samt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) slår fast att målet för god hälsa är en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska bedrivas med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Lagen 

säger också att den patient som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde 

till vården. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. 
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Vårdgivaren ska enligt lagen bland annat planera, leda och kontrollera verksamheten 

och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 

 

2.2 Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet handlar om att skydda patienten mot vårdskada. En vårdskada kan 

drabba en patient som befinner sig under vård och behandling och som är utlöst av 

omständigheter inom vården som kunde ha förhindrats. Exempel på vårdskador är 

läkemedelsmisstag, försenade eller felaktiga diagnoser och behandlingar, vårdrelaterade 

infektioner och fallskador samt bristande omvårdnad. Grunden för ett säkert vårdarbete 

är att alla som arbetar inom vården har god kännedom om risker i arbetet och eventuella 

brister i systemen. Ett aktivt patientsäkert arbete inkluderar bland annat en fungerande 

avvikelsehantering, systematiska analyser av allvarliga inträffade händelser, 

förebyggande riskanalyser och en god säkerhetskultur (Öhrn, 2014). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) gäller för alla vårdgivare som bedriver hälso- och 

sjukvård och omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar vid vård av 

människor. Av lagen framgår att vården ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet och att patienten ska ges en säker vård som uppfyller dessa krav. Gustafson 

och Ros (2015) skriver att det generellt sett går att se en glädjande utveckling mot en 

allt säkrare sjukvård. Att få till ett samlat samarbete mellan olika vårdformer utgör 

sannolikt den största utmaningen. Morphet, Innes, Munro, O´Brian, Gaskin och Reed 

(2012) menar att genom att utveckla samarbeten mellan akutmottagningar och andra 

vårdgivare och även inkludera patienter så skapas möjligheter att framgångsrikt kunna 

bedöma, behandla och följa upp patienter med psykisk ohälsa. 

 

2.3 Psykisk ohälsa 
Enligt WHO (World Health Organization, 2017) definieras hälsa som ett fullständigt 

tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välmående och psykisk ohälsa räknas som en 

integrerad del av denna definition. I Sverige är det Socialdepartementet som har det 

övergripande ansvaret för insatser som rör folkhälso- och sjukvårdsfrågor. Deras uppgift 

är att arbeta med områden som ska förebygga ohälsa och ge vård till de som är sjuka. 

Socialdepartementet (2017) menar att psykisk ohälsa innefattar både psykisk 

funktionsnedsättning och psykisk sjukdom och handlar om exempelvis ängslan, oro, 

nedstämdhet och sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa och sjukdom har såväl biologisk som 

psykosocial bakgrund och innebär att en människa kan ha en personlig sårbarhet eller 
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känslighet som kan visa sig och utvecklas genom olika symtom när personen hamnar i 

situationer som är svåra att hantera (Skärsäter, 2014). Sociala och ekonomiska villkor 

påverkar människors hälsa. Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som genom den 

nationella folkhälsoenkäten tar fram uppgifter om befolkningens psykiska ohälsa. 

Resultaten från 2012 visar att 20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen 

uppger att de upplever nedsatt psykiskt välbefinnande och risken för att under en livstid 

utveckla psykisk ohälsa är 30 procent i befolkningen (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 

WHO (2017) är nära tio procent av jordens befolkning i dagsläget drabbade av psykisk 

ohälsa. 

 

Sjuksköterskor som möter människor med psykisk ohälsa har en viktig arbetsuppgift i 

att planera omvårdnaden efter patientens behov. Omvårdnaden kan innebära insatser 

som syftar till att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt eget liv, hantera 

känslor av meningslöshet och att utveckla strategier att hantera sjukdomen och dess 

konsekvenser. En annan viktig del kan vara att hjälpa patienten att formulera rimliga 

livsmål och ge stöd för att kunna uppnå egen utveckling (Skärsäter, 2014). 

 

2.4 Akutmottagning  
En akutmottagning är en mottagning som är avsedd för människor med akut sjukdom 

eller skada. Akutmottagningen innehar oftast en central plats inom sjukvården och 

samverkar med olika avdelningar och mottagningar inom både sluten- och primärvården 

(Wikström, 2012).  

 

Alla människor har emellanåt bekymmer i sina liv och kan ibland behöva samtalsstöd 

eller få möta en legitimerad sjuksköterska eller läkare som arbetar inom psykiatrin. En 

patient kan antingen söka en psykiatrisk öppenvårdsmottagning direkt eller få en remiss 

via läkare på en hälsocentral. En patient kan också, under alla dygnets timmar, söka sig 

till en psykiatrisk akutmottagning (1177 Vårdguiden, 2017). Till en psykiatrisk 

akutmottagning kommer patienter antingen på egen hand, med hjälp av närstående eller 

under tvång med hjälp av exempelvis polisen. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

gäller alla patienter tills eventuell annan lagstiftning såsom exempelvis lag om 

psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) beslutas. Tvångsvård får endast ges om 1) 

patienten lider av en allvarlig psykisk störning 2) patienten har ett oundgängligt behov 
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av psykiatrisk vård och 3) vård ej kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är 

intagen på en sjukvårdsinrättning (SFS 1991:1128).  

 

Så fort det finns fler än en patient på akutmottagningen måste någon form av 

prioritering göras. Om prioriteringen blir fel från början kommer detta eventuellt att 

medföra längre handläggningstider och i värsta fall även ökade risker för patienterna 

(Wikström, 2012). Wikström (2012) menar vidare att förutom att sortera patienter 

innefattar arbetet alltifrån att snabbt känna igen, bedöma och ta hand om allvarliga 

sjukdomstillstånd till att ta ansvar för patienter utan behov av akutsjukvård med råd och 

rekommendationer om exempelvis egenvård och eventuell hänvisning till vidare vård 

hos annan vårdgivare såsom exempelvis primärvården. Samme författare tar även upp, 

att som stöd för sjuksköterskans beslut, finns det olika definierade mallar som fungerar 

som underlag för att göra bedömningar, så kallade triageskalor. 

 

2.5 Triage och triageskalor 
Uttrycket triage är hämtat från franska språkets trier vilket betyder välja ut och på en 

akutmottagning måste varje patients behov av sjukvård bedömas och triageras 

(Wikström, 2012). Syftet är inte att leta diagnoser utan att snabbt och säkert bedöma 

behov och prioritering av vårdinsatser samt underlätta patientflödet på 

akutmottagningen (Lähdet, Suserud, Jonsson & Lundberg, 2009). Redan på 1700-talet 

började en generalläkare vid namn Dominique Jean Larrey att intressera sig för hur 

sjukvårdsinsatser borde baseras på störst chans till överlevnad istället för att 

omhändertagandet skulle baseras på militär grad som då gällde soldater och befäl i strid. 

Efter detta, i de flesta krig runt i världen, har triage använts och utvecklats. Den civila 

sjukvården tog intryck av den militära sjukvårdens prioteringsprinciper och införde 

under 1950-talet triage vid katastrofer. Under samma årtionde började trycket att öka på 

akutvårdsmottagningarna i USA och de valde då att ändra sitt turordningssystem så att 

det blev behovsbaserat istället för väntetidsbaserat (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  

I början av 2000-talet ökade intresset för att effektivisera den somatiska akutsjukvården 

i Sverige och under ett forskningsprojekt 2003 skapades ett triageinstrument som heter 

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS). Instrumentet introducerades 

i verksamhet under år 2005 och fram till år 2011 har det genomgått valideringar, 

uppdateringar och versionsbyten. RETTS syftar till att fungera som ett beslutsstöd och 

vara med och säkerställa en säker vård för patienten (Widgren, 2012). Ett anpassat 
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triageinstrument för vuxenpsykiatrisk akutsjukvård, RETTS-Psy, implementerades i 

september 2009 på den psykiatriska akutmottagningen på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg (Miljatovic, 2014). När vi idag söker efter detta 

instrument på Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida finner vi dock ingen 

information om RETTS-Psy. 

 

Sandman, Ekerstad och Lindroth (2012) menar att en triageskala inte kan garantera att 

bedömningar genomförs på ett likvärdigt sätt men att ett instrument ändå kan ses som 

en sorts garanti för att riksdagens riktlinjer och prioriteringar efterlevs så att de patienter 

som har störst behov får förtur till vård. Författarna skriver dessutom att när patienter 

blir bedömda efter samma parametrar så upplevs det som en trygghet hos personalen 

och gör det enklare att kommunicera mellan olika funktioner på akutmottagningen. I 

Sverige finns idag ingen nationellt fastställd triageskala. Det är således upp till varje 

landsting eller enskild akutmottagning att bestämma hur triage ska utföras hos dem 

(Wikström, 2012). Osäkerhet kommer alltid att finnas som en faktor i 

bedömningsprocessen av patienter med psykisk ohälsa. Målet för en sjuksköterska som 

bedömer vårdbehov bör alltid vara att hitta det mest effektiva 

bedömningsinstrumentet  som i sin tur  resulterar i det bästa resultatet för varje enskild 

patient (Brown & Clarke, 2014). 

 
2.6 Patientens upplevelser av bedömning på en akutmottagning 
Att komma till en akutmottagning kan vara mycket frustrerande. En del patienter 

kommer för att de själva vill och en del för att någon annan vill och styr färden. Att 

komma till ett sjukhus kan för många upplevas som stressande. Miljön är annorlunda 

och ovan och patienten upplever obehag och/ eller smärta (Wikström, 2012). För den 

utomstående kan akutmottagningen upplevas som kaotisk (Gordon & Sheppard, 2010). 

Om det är möjligt måste alla patienter få beskriva sin upplevelse av symtomen utifrån 

sin egen verklighet (Wikström, 2012). Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare 

känner till rutinerna på en akutmottagning men för patienten kan det vara en ny 

upplevelse (Elmqvist, 2011). Som anställd på en akutmottagning måste sjuksköterskan 

sätta sig in i hur patienten känner sig och göra vad han eller hon kan för att lugna och ge 

trygghet till patienten och dess närstående, som i många fall också finns med patienten, 

på mottagningen. Sjuksköterskan bör ge så mycket information som möjligt till 

patienten och hålla honom eller henne uppdaterad om läge och tidsåtgång. En patient 



 

6 

som har en bild av situationen blir vanligtvis lugnare än en patient som känner sig osedd 

och oinformerad (Wikström, 2012). I en studie av Clarke, Dusome och Hughes (2007) 

går att läsa att informanterna upplevde att de kände sig övergivna på  akutmottagningen, 

som om deras problem inte var värda att uppmärksammas, av sjuksköterskan. 

Göransson et al. (2008) menar att de flesta patienter som besöker en akutmottagning 

upplever sig som riktigt sjuka och för att kunna slappna av och acceptera väntetiden, 

utan att uppleva ännu mer försämring av sitt hälsoläge, är det viktigt att de möts av 

kompetent personal som uppfattar patientens problem och inger förtroende. Författarna 

skriver vidare att ett förtroende för vården med största säkerhet leder till att patienterna, 

i mindre grad, ifrågasätter väntetider och turordning, speciellt om de får kontinuerlig 

information och om deras tillstånd utvärderas med jämna mellanrum. 

 

2.7 Begreppsdefinition  
2.7.1 Bedöma 
Nationalencyklopedin (2017) definierar ordet bedöma som att fälla ett värderande 

utlåtande över något. När en människa gör en bedömning så utgår personen från något 

och uppskattar läget. Sjuksköterskan behöver ha information om patientens 

hälsosituation, resurser och krav i det dagliga livet för att kunna göra en korrekt 

bedömning av behovet av omvårdnad. Alltför ytlig och allmän information ger inte 

tillräcklig kunskap för att kunna se mönster och sammanhang som i sin tur ger en 

samlad bild av patientens hälsosituation (Florin, 2014). 

 

2.8 Teoretisk referensram  
2.8.1 KASAM 
Denna studie baseras på ett vårdvetenskapligt synsätt med utgångspunkt från att alla 

människor emellanåt utsätts för kroppsliga, psykiska och/ eller sociala påfrestningar. En 

del av dessa påfrestningar är av den art som kan och gör människor sjuka. Medan andra 

människor, trots att de möter samma eller större påfrestningar, förblir friska. En del av 

förklaringen till denna olikhet förklarar författaren Aaron Antonovsky med att 

människor har olika motståndskraft i livet. Det som är avgörande för hälsa är de 

generella motståndskrafter som människan förfogar över såsom exempelvis materiell 

standard, utbildning/ kunskap, socialt stöd, engagemang, preventivt förhållningssätt, 

självidentitet och generella faktorer (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). För att stärka 

motståndskraften är det viktigt att göra tillvaron sammanhängande och det blir den om 

den görs begriplig, hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 2005). Dessa tre 
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komponenter bidrar till helheten och känslan av sammanhang. Begriplighet avspeglar 

sig i vilken utsträckning en människa uppfattar omvärlden som förnuftsmässig och 

strukturerad. Hanterbarhet avspeglar sig i vilken utsträckning som människan upplever 

att han eller hon har resurser att hantera olika händelser. Meningsfullhet, som är den 

viktigaste komponenten, handlar om i vilken utsträckning människan känner 

engagemang och motivation i händelser som personen hamnar i (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). KASAM, Känsla Av SAMmanhang, definieras som det salutogena 

perspektivet och fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än 

vad som orsakar sjukdom (patogenes). En av de viktigaste delarna i den salutogena 

grundsynen är människans subjektiva uppfattning av, och förhållningssätt till, sin 

tillvaro och känsla av sammanhang.  Antonovsky (2005) menar att upplevelsen av hälsa 

till stor del beror på människans övergripande förhållningssätt till sitt eget liv. Ju mer 

begripligt, hanterbart och meningsfullt en människa upplever och uppfattar sitt liv på 

desto högre KASAM har den människan (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

När sjuksköterskan utgår ifrån ett salutogent synsätt bör han eller hon börja med att 

identifiera patientens friskfaktorer (resurser) och inte bara riskfaktorer. Patienter med 

låg KASAM har troligen ett flertal riskfaktorer och problem och detta kan föranleda ett 

större behov av insatser redan innan en behandling eller åtgärd. Patienter med hög 

KASAM har troligen ett flertal friskfaktorer som stödjer dem när det gäller exempelvis 

egenvård. En utmaning i sjuksköterskans omvårdnadsarbete består därför i att skapa en 

vårdsituation som tar hänsyn till patientens behov och förmåga att anpassa sig till 

situationen (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014).  

 

Den teoretiska referensramen valdes eftersom det salutogena perspektivet handlar om 

att stärka patientens möjligheter att få sin tillvaro begriplig, hanterlig och meningsfull.  

 

3 Problemformulering 
Ur flera aspekter, såsom patientsäkerhet och resursfördelning, är det viktigt att   

patienter med psykisk ohälsa bedöms och prioriteras rätt på en akutmottagning. Ett sätt 

att försöka säkerställa att patienten får en likvärdig bedömning och patientsäker vård, 

oavsett vilken sjuksköterska som möter patienten, kan vara att använda en triageskala. I 

Sverige finns det idag ingen nationellt fastställd triageskala utan det är upp till varje 

landsting eller enskild akutmottagning att bestämma hur arbetet med bedömningen av 
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patienter ska läggas upp. Att komma till ett sjukhus kan för många patienter upplevas 

som stressande och de behöver av denna anledning träffa en sjuksköterska som inger 

lugn och förtroende. Vår förhoppning med denna systematiska litteraturstudie är att 

bidra till mer insikt och kunskap om vilka erfarenheter en sjuksköterska har av att 

bedöma patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning. Förhoppningen är även att 

detta leder till ett bättre bedömningsarbete och en mer patientsäker vård. 

 

4 Syfte  
Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma patienter med psykisk 

ohälsa på en akutmottagning för vuxna. 

 

5 Metod 
Litteraturstudien är en vanlig uppsatsform inom det hälso- och vårdvetenskapliga 

området. En av anledningarna till detta kan vara att litteraturstudien är ett bra arbetssätt 

för att sammanställa relevant kunskap som sedan kan ligga till grund för nya riktlinjer 

eller omsättas i praktiken. Den systematiska översikten är en litteraturstudie där arbetet 

genomförs i tydliga steg och har som mål att eftersöka, granska och sammanställa 

relevant litteratur (Kristensson, 2014). En förutsättning för att kunna göra en 

systematisk litteraturstudie är att författarna finner ett tillräckligt antal studier av god 

kvalitet som sedan kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2013).   

 

5.1 Urval 
5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var att artiklarnas resultat skulle stämma överens med studiens syfte 

och artiklarna skulle därför handla om bedömning av patienter med psykisk ohälsa på 

en akutmottagning. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 och 2017 och vara 

peer reviewed. Då de inledande sökningarna inte gav tillräckligt antal relevanta artiklar 

utökades artiklarnas åldersspann till att gälla mellan 2000 och 2017. Inga 

exklusionskriterier användes. 

 

5.1.2 Sökningar och urval 
För att hitta vetenskapliga artiklar användes några av de databaser som 

Linnéuniversitetets bibliotek erbjuder. De databaser som användes var Cinahl, PubMed 
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och PsycINFO. Sökprocessen startades med fritextsökningar för att undersöka vilka 

sökord som gav resultat vad gäller syftet. Karlsson (2012) menar att ett bra sätt att starta 

en sökprocess på är att använda sig av browsing, att exempelvis börja med att bläddra i 

en bok, i en tidskrift eller på internet. Efter att ha hittat några exempel på artiklar som 

passade syftet lästes referenslistor och på så sätt hittades nya relevanta sökord. Enligt 

Kristensson (2014) bör olika sökstrategier prövas. Detta kan göras genom att använda 

booleska operatorer såsom AND och OR för att få fram fler resultat. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att trunkering kan användas för att hitta olika varianter på ett 

begrepp. Trunkering av sökord under provsökningen resulterade i för många och icke 

relevanta träffar vilket gjorde att trunkering uteslöts. De systematiska sökningarna 

genomfördes utifrån inklusionskriterierna under perioden 2017-03-08 till 2017-04-05. 

Alla titlar lästes och de abstrakt som stämde med syftet granskades. Efter detta lästes de 

artiklar som passade syftet i sin helhet. 

 

5.1.3 Cinahl 
Databasen Cinahl innehåller framför allt artiklar inom det vårdvetenskapliga området 

(Kristensson, 2014). Sökprocessen startades med att fritextsöka för att förstå vilka 

sökord som just denna databas definierar olika begrepp med. Major headings användes 

för att få fram  nyckelord, så kallade indexord. Indexorden, major headings, som 

användes var decision making, clinical. Den slutliga sökningen gjordes med sökorden 

decision making, clinical, psychiatric nursing, triage och psychiatric patient (se bilaga 

1).  

 

5.1.4 PubMed 
I databasen PubMed finns litteratur som innehåller medicinsk vetenskap och indexorden 

kallas för Mesh-termer (Kristensson, 2014). Sökprocessen startades med att fritextsöka 

för att förstå vilka sökord som just denna databas definierar olika begrepp med. Vi sökte 

på triage i Mesh för att få fram det korrekta ordet vilket visade sig vara just triage. 

Triage kombinerades med psychiatric care och gav nya träffar (se bilaga 1). 

 

5.1.5 PsycINFO 
Databasen PsycINFO innehåller artiklar inom beteendevetenskap och psykologi 

(Kristensson, 2014). I denna databas användes Thesaurus för att hitta rätt indexord. 

Sökordet assessment prövades och blev psychological assessment. Sökorden som valdes 

var triage och psychiatric care. Vi gick vidare med fritextsökning och använde orden 
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triage och psychiatric care och använde inklusionskriterierna. Därefter valdes artiklar 

utifrån träfflistan (se bilaga 1). 

 

5.1.6 Manuella sökningar 
Kristensson (2014) beskriver att manuella sökningar kan göras om för lite material 

hittas under litteratursökningen. All litteratur som vaskades fram genom den 

systematiska sökningen gicks igenom igen för att söka ytterligare vetenskapliga artiklar 

i referenslistorna. Ytterligare tre artiklar hittades i den manuella sökningen 

(Artikelmatris, bilaga 2) 

 

5.1.7 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning, enligt Polit och Beck (2012), handlar om en noggrann värdering av 

styrkor och svagheter i en studie. Kristensson (2014) menar att det inte går att granska 

kvalitativa och kvantitativa artiklar på samma sätt. Tolv artiklar som stämde med syftet 

valdes ut under huvudsökningen. Dessa artiklar relevansbedömdes utifrån Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings  (2017) föreslagna mall. I första läget 

relevansbedömde vi varje artikel var för sig för att sedan göra en gemensam bedömning. 

Samtliga tolv artiklar bedömdes kunna gå igenom kvalitetsgranskningen. Innan 

granskningsprocessen startade letades exempel på lämpliga mallar och Willman & 

Stoltz (2002) granskningsmall valdes. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) så måste en granskningsmall kompletteras, utvecklas och anpassas 

för varje unik systematisk litteraturstudie och därför modifierades både den kvalitativa 

och kvantitativa mallen (se bilaga 3). Vi kvalitetsgranskade därefter artiklarna var och 

en för sig för att sedan gemensamt diskutera varje artikels kvalitet utifrån bedömningen; 

bra, medel och dålig som finns med i Willman och Stoltz (2002) mall. För att ytterligare 

förstärka kvalitetsgranskningen gavs 1 poäng för varje positivt svar på frågorna och 

varje negativt eller otydligt svar fick 0 poäng i varje artikel. Enligt det poängsystem som 

Carlsson och Eiman (2003) använder så räknades artikelns totala poängsumma om i 

procent och resulterade i en gradering I-III, där grad I avser hög kvalitet, grad II 

medelgod kvalitet och grad III låg kvalitet. Det krävdes minst 80% av 

granskningsmallens poängsumma för att erhålla grad I. För grad II krävdes 70% och för 

grad III under 70%. Åtta artiklar bedömdes tillhöra grad I, tre artiklar grad II och en 

artikel grad III. Endast de artiklar med grad I har gått vidare i analysprocessen. De 

artiklar som bedömdes tillhöra grad II var skrivna av författarna Clarke, Brown, Hughes 

och Motluk (2006) via manuell sökning, Sands (2007), Happell, Summers och 



 

11 

Pinikahana (2003) nummer 9 och 10 via sökningen i PsycINFO (se bilaga 1). Den 

artikel som bedömdes tillhöra grad III var skriven av Brown och Morey (2016) via 

manuell sökning.  Friberg (2012) menar att när granskningen av artiklarna är 

genomförda är forskarna mycket bättre insatta i vad den enskilda artikeln handlar om. 

Nu kan ställning tas till om texterna passar syftet och om artiklarnas kvalitet är 

tillräckligt god. 

 

5.1.8 Analysmetod 
Jakobsson beskriver enligt Kristensson (2014) att ett syfte oftast har en deduktiv eller 

induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att forskaren går från helhet till delar och en 

induktiv ansats innebär att forskaren formulerar en slutsats genom att gå från delar till 

helhet menar Wallén enligt Kristensson (2014). Denna systematiska litteraturstudie är 

dock genomförd med en integrerad analys med induktiv ansats. På detta vis blir det 

lättare att kunna presentera resultaten på ett överskådligt sätt. Analysen sker därmed 

stegvis. I första delen av analysen lästes samtliga artiklar flera gånger för att hitta 

likheter, skillnader och mönster för att få en helhetsbild och förståelse av innehållet i 

texten. Två av artiklarna som ingår i analysen har kvantitativ ansats. Denna data 

analyserades genom att kvantitativa variabler omtolkades till text. I andra delen av 

analysen söktes efter likheter och skillnader i resultaten och specifika meningar skrevs 

ner på separata lappar. De olika lapparna kategoriserades och bildade olika definitioner, 

etiketter. I den tredje delen sammanställdes resultaten inom de olika etiketterna till 

kategorier (se Tabell 1). Kategorier kan ligga till grund för underrubriker i 

resultatredovisningen (Kristensson, 2014). Materialet analyserades på engelska och 

översättningen från engelsk till svensk text gjordes när etiketterna skrevs. Alla delar 

inom analysmetoden är gemensamt genomförda.  

 

5.1.9 Etiskt resonemang 
Enligt Codex (2017) har forskaren det yttersta ansvaret för att forskningen är genomförd 

på ett moraliskt och korrekt sätt. Forsberg och Wengström (2013) menar att ett etiskt 

övervägande bör göras redan innan litteraturstudien påbörjas. De studier som författarna 

väljer att ta med i resultatet ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller visa på att 

etiska övervägande gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). Hänsyn har tagits till etiska 

aspekter i urvalet av samtliga artiklar som granskats och valts ut. De artiklar som 

inkluderats i denna studie har ett etiskt godkännande. Inga artiklar har valts bort efter 

eget bevåg och inget resultat är medvetet förvrängt. Forsberg och Wengström (2013) 
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menar att alla, för syftet, relevanta artiklar ska inkluderas i den systematiska 

litteraturstudien oavsett vad forskaren själv anser.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Ursprungstext Sammanfattning Etikett Kategori 

Effective 
communication 
is an important 
aspect of nursing 
care in any 
Emergency 
Department 
considering that 
it is the first line 
of contact for 
most patients 

Communication is an 
important aspect of 
nursing in 
Emergency 
Department 

Kommunikation Vikten av att kunna 
kommunicera för att 
skapa en vårdrelation 

A mental health 
scale has been 
shown to 
improve nurses 
confidence in 
triaging patient 

A mental health 
scale improve 
confidence 

Triageskala Stöd genom 
bedömningsinstrument 

The triage 
environment 
does influence 
the Emergency 
Department 
triage 
assessment of 
clients who 
present seeking 
mental health 
care 

The triage 
environment 
influence the 
assessment of clients 
with mental health 
problems 

Bedömning av 
patienter 

Miljön på 
akutmottagningen 

The lack of 
psychiatric 
knowledge, 
assessment and 
communication 
skills hinder the 
provision of 
optimal care 

Lack of psychiatric 
knowledge hinder 
optimal care 

Kompetensbrist Kompetensutveckling 
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6 Resultat 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter 

av att bedöma patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning för vuxna. En 

integrerad analys handlar om att sammanställa resultatet och presentera det på ett 

överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Analysen baserades på åtta artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier; vikten av att 

kunna kommunicera för att skapa en vårdrelation, stöd genom bedömningsinstrument, 

miljön på akutmottagningen och kompetensutveckling. 

 

6.1 Vikten av att kunna kommunicera för att skapa en vårdrelation 
Sjuksköterskor erfar, att det i ett vårdmöte inom psykiatrin, kan vara extra svårt att få 

tillförlitlig information från patienten vilket då ställer höga krav på en god 

kommunikationsförmåga (MacNeela, Scott, Treacy & Hyde, 2010). 

Bedömningsprocessen startar redan när patienten kliver in på mottagningen. 

Sjuksköterskan menar att han eller hon behöver använda alla tänkbara sätt att möta 

patienten på. Först och främst måste sjuksköterskan vara närvarande och uppmärksam 

på hela patientens uppenbarelse såsom utseende, hygien, verbalt och ickeverbalt 

kroppsspråk och sinnesstämning (Voskes, Kemper, Landeweer & Widdershoven, 2014; 

MacNeela et al., 2010). Om patientens behov inte är identifierade kan vårdandet 

försvåras. Att vara närvarande i mötet med en patient i kris och att i detta läge skapa ett 

gemensamt engagemang och förtroende är en svår uppgift. För att lyckas menar 

sjuksköterskor att de behöver ha mod att våga ta risker i mötet med patienten. 

Sjuksköterskan erfar att han eller hon bör inleda mötet genom att se till att stämningen 

blir så lugn och trygg som möjligt. Ett sätt att starta kommunikationen på kan vara att 

fråga om patienten vill ha något att dricka och försöka hitta personliga spörsmål kring 

patientens nuläge. Sjuksköterskan kan exempelvis fråga om patienten har barn eller djur 

som blir omhändertagna under tiden patienten befinner sig på mottagningen. Allt detta 

för att skapa ett förtroende och en grund för att gå vidare i bedömningen (Voskes et al., 

2014). Sjuksköterskor upplever att när kommunikationen med patienten inte fungerar 

kan det leda till ökad oro med ökad medicinering och längre vårdtid som följd på 

mottagningen (Kerrison & Chapman, 2007). 
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6.2 Stöd genom bedömningsinstrument  
Sjuksköterskor menar att det har en positiv inverkan på bedömningsarbetet när de 

använder sig av en triageskala eftersom de upplever att det reducerar väntetider och 

ökar möjligheten att få patienten att stanna kvar på den akutmottagningen tills 

bedömning har skett (Downey, Zun & Burke, 2015). Sjuksköterskor erfar att det är 

viktigt att använda en triageskala på ett flexibelt vis. Detta för att i första hand etablera 

en god kontakt med patienten, inte bara följa instrumentet steg för steg och på så vis 

riskera att missa viktig information vad gäller bedömningen (Voskes et al., 2014). 

Sjuksköterskor menar att en triageskala kan användas som stöd i bedömningen men att 

den ofta måste modifieras för att passa vårdsituationen här och nu (Clarke, Boyce-

Gaudreau, Sanderson & Baker, 2015). Sjuksköterskor upplever att möjligheten att 

arbeta med mindre tvetydiga triageskalor skulle förbättra bedömningen av patienterna 

(Downey et al., 2015). Sjuksköterskor erfar att patienter med psykisk ohälsa ofta får en 

högre triagenivå i första läget. Trots detta får dessa patienter vänta längre på 

läkarbedömning än andra patienter på en akutmottagning (Atzema, Schull, Kurdyak, 

Menezes, Wilton, Vermeulen & Austin (2012).  

 

6.3 Miljön på akutmottagningen  
Sjuksköterskor som arbetar med patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning kan 

inte styra flödet av patienter som söker vård. Inte sällan har patienter med psykisk 

ohälsa fått ledsagning till akutmottagningen av närstående eller av personal inom 

exempelvis ambulans och/ eller polis. Av denna anledning kan det lätt bli oroligt i ett 

väntrum med hög ljudvolym som följd. Under dessa förutsättningar upplever 

sjuksköterskor att det kan vara svårt att skapa en personlig kontakt med patienten 

(Broadbent, Moxham & Dwyer, 2014). Sjuksköterskor erfar, att de måste klara av en 

oberäknelig och stressig arbetsmiljö, när de emellanåt måste arbeta under betingelser 

som dessa. Stressen kan medföra att sjuksköterskan upplever en minskad entusiasm för 

sitt arbete vilket kan påverka kvaliteten på bedömningen “Det händer att jag har ett 

dåligt samvete när jag kommer hem från mitt arbetspass eftersom jag delvis lämnat 

mina patienter ouppmärksammade i och med den ökade arbetsbelastningen” 

(Hummelvoll & Severinsson, 2001, s. 159). Sjuksköterskor erfar att en god bedömning 

av patienter med psykisk ohälsa är en process som ytterst är avgörande för patientens 

vård och där arbetsmiljön på akutmottagningen är av avgörande betydelse för förmågan 

att utföra en god bedömning (MacNeela et al., 2010). 
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6.4 Kompetensutveckling 
Känslor och upplevelser är grundläggande faktorer i en vårdprocess, vilket 

sjuksköterskan anser sig behöva reflektera över, både i sin egen yrkesroll och 

tillsammans med kollegor (Voskes et al., 2014). Sjuksköterskor erfar att när de saknar 

självförtroende i yrkesrollen så kan det leda till att fördjupande frågor om psykisk 

ohälsa inte ställs vilket i sin tur kan leda till sämre bedömning och sämre vård för 

patienten (Kerrison & Chapman, 2007; Clarke et al., 2015). Sjuksköterskor upplever att 

det är en utmaning att så snabbt som möjligt sammanfatta information på ett 

systematiskt och standardiserat sätt för att försäkra att adekvat bedömning sker för alla 

patienter. Ibland kan sjuksköterskor uppleva att de kan fastna i invanda mönster för 

problemlösning som kan leda till felaktiga beslut och stereotypt tänkande som inte blir 

till fördel för patienten. Kompetensutveckling behövs därför av flera anledningar 

(Clarke et al., 2015). Sjuksköterskor menar att bedömning av patienter med psykisk 

ohälsa på en akutmottagning är ett komplext arbete. Brister i kunskaper om psykisk 

ohälsa och bedömning hindrar en optimal vård (Kerrison & Chapman, 2007). Kerrison 

och Chapman (2007) menar att sjuksköterskor upplever att de behöver mer utbildning 

kring psykisk ohälsa för att stärka självförtroendet i yrkesrollen. Sjuksköterskor erfar att 

det behövs mer utbildning för att  kunna se och uppfatta våldsamma situationer som kan 

uppstå på mottagningen. Sjuksköterskor som arbetar med patienter med psykisk ohälsa 

på en akutmottagning upplever att det skulle vara bra att få kontinuerlig handledning på 

arbetstid. Att kunna få ta en paus ibland för att diskutera problematiska situationer kan 

bidra till att förbättra professionella reflektioner och samtal. Sjuksköterskor anser 

dessutom att det vore bra att få ha tillgång till en mer erfaren sjuksköterska för att kunna 

diskutera patientfall och få nya perspektiv på bedömning (Hummelvoll & Severinsson, 

2001). Sjuksköterskor erfar att kompetensutveckling skulle förbättra bedömningen av 

patienterna (Downey et al., 2015). 

 
7 Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter 

av att bedöma patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning för vuxna. I resultatet 

framkom fyra kategorier och av dessa valdes tre ut med stor betydelse för vården av 

patienter med psykisk ohälsa; vikten av att kunna kommunicera för att skapa en 

vårdrelation, stöd genom bedömningsinstrument och miljön på akutmottagningen. 

Kategorin som handlar om kompetensutveckling berör samtliga kategorier. 
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7.1.1 Vikten av att kunna kommunicera för att skapa en vårdrelation  
Resultatet visar att en av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan är att bekräfta 

patienten i det läge den befinner sig. Detta gäller både fysisk och psykisk hälsa och 

ohälsa. Enligt Sands (2009) hänger kvaliteten på bedömningen ihop med hur mötet 

inleds och sjuksköterskans bemötande. Antonovsky (2005) menar att genom att använda 

ett salutogent synsätt så ökar chansen att patienten upplever en känsla av sammanhang 

när sjuksköterskan bekräftar och möter patienten här och nu. Några av sjuksköterskans 

viktigaste kompetenser handlar om att möta patienter på ett icke hotfullt vis, inte vara 

fördömande och att vara flexibel och öppen för att vad som helst kan hända i samtalet 

(Bowen & Mason, 2012). Det framgår även i resultatet att ett flexibelt förhållningssätt 

gynnar sjuksköterskans arbete. Ett patientsäkert arbete handlar om att skydda patienten 

mot vårdskada (SFS 2010:659). Det är viktigt att sjuksköterskans arbete vilar på goda 

kunskaper i vårdandet så att han eller hon, i sin bedömning, kan behålla fokus på 

behoven som patienter med psykisk ohälsa har (Sands, 2007). Brown och Clarke (2014) 

menar att brister i självförtroende eller kunskaper hos sjuksköterskan påverkar 

bedömningen negativt. Sjuksköterskans tidigare erfarenheter och förförståelse kan 

påverka kommunikationen. Bowen och Mason (2012) poängterar att kommunikation 

som inte fungerar handlar om att sjuksköterskan överreagerar, dömer på förhand, går för 

snabbt fram i bedömningen eller har en överlägsen och cynisk attityd mot patienten. 

Purves och Sands (2009) menar att kompetensutveckling och att sjuksköterskor arbetar i 

linje med akutmottagningens riktlinjer kan motverka felaktigt bemötande i 

bedömningsarbetet.  

 

En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att förstå vad som händer 

runt omkring sig (Antonovsky, 2005). Sjuksköterskan kan underlätta detta genom att 

kommunicera på ett sådant sätt att patienten förstår sin situation bättre och får 

förtroende för vårdandet (Brown & Clarke, 2014).  

 

7.1.2 Stöd genom bedömningsinstrument  
Resultatet indikerar att sjuksköterskor ser triageskalor som ett stöd i bedömningsarbetet. 

Sands (2009) menar att, när det kommer till bedömning, är brist på definierade 

triageskalor av avgörande betydelse. Samma författare menar att när sjuksköterskan 

använder en triageskala så minskar risken för subjektiva bedömningar. Brown och 

Clarke (2014) visar att triageskalor hjälper sjuksköterskan att identifiera patienter som 
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riskerar att försämras under tiden de väntar på akutmottagningen. En triageskala kan 

enligt Wikström (2012) förkorta handläggningstider och därmed öka patientsäkerheten. 

Nelson och Johnston (2008) poängterar också att en triageskala kan bidra till en 

snabbare och effektivare bedömning och anpassade vårdinsatser för patienten. 

Broadbent, Jarman och Berk (2004) visar i sin studie, att sjuksköterskor som använder 

sig av triageskala, anser sig få ett ökat självförtroende och en ökad förståelse för 

patienter med psykisk ohälsa, vilket i sin tur leder till en förbättrad vård av patienter. 

Samma författare hävdar att användandet av en triageskala inte kräver 

specialistkompetens utan kan fungera som ett stöd för alla utbildade sjuksköterskor. 

Happell et al. (2002) skriver att användningen av en triageskala, utan att reflektera om 

varför skalan används, inte bidrar till ett bättre bedömningsarbete. Användandet av en 

triageskala kräver kompetensutveckling både om psykisk ohälsa och om triageskalans 

funktion. 

 

En triageskala ökar objektiviteten hos sjuksköterskor som bedömer vårdbehov (Brown 

& Clarke, 2014). Ytterligare en studie visar att en triageskala kan minska stigmatiserade 

åsikter om psykiska sjukdomar och öka tillgängligheten för vård av patienter med 

psykisk ohälsa (Molina-Lópes, Cruz-Islas, Palma-Cortés, Guizar-Sánchez, Garfias-Rau, 

Ontiveros-Uribe & Fresán-Orellana, 2016). I en studie av Sands, Elsom, Colgate, 

Haylor och Prematunga (2016) framgår det att det fortfarande är osäkert om en 

triageskala erbjuder ett reliabelt beslutstöd. 

 

En människa med låg KASAM har ofta ett flertal riskfaktorer och problem i sin tillvaro 

och behöver få sin situation diskuterad för att känna sammanhang och uppleva sitt 

tillstånd som begripligt, hanterligt och meningsfullt (Antonovsky, 2005). I resultatet går 

att se att sjuksköterskan kan förbättra sin bedömning genom att använda en triageskala 

men att han eller hon måste vara vaksam på att använda den på ett flexibelt, och för 

situationen, anpassat vis. Om sjuksköterskan använder sig av ett salutogent 

förhållningssätt i sitt arbete kan en triageskala fungera som ett stöd och hjälpa till att 

göra vårdprocessen begriplig, hanterbar och meningfull så att patienten förstår vilka 

insatser som behövs. 

 

7.1.3 Miljön på akutmottagningen   
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö som händelsestyrd och att 

detta ställer krav på att de kan hantera många möten och diskussioner samtidigt som de 



 

18 

måste kunna hålla fokus på det de arbetar med för tillfället. Till en akutmottagning 

kommer inte bara patienter utan även närstående och/ eller ledsagare. Av denna 

anledning upplever sjuksköterskor att bedömningen kan påverkas av bland annat 

förhandsinformation eller förvanskad information från annan part. Patterson, Procter 

och Toffoli (2016) menar att många informationskällor, såsom patientens beteende, 

sjuksköterskans personlighet och personal från andra myndigheter kan påverka 

sjuksköterskans bedömning. Resultatet visar även att sjuksköterskan kan ha svårt att 

skapa ett förtroendefullt möte med patienten när många människor befinner sig på 

akutmottagningen. Antonovsky (2005) menar att den viktigaste komponenten i ett 

salutogent förhållningssätt är att skapa meningsfullhet. Av denna anledning är det 

viktigt att patienten upplever sitt nuläge och därmed miljön på akutmottagningen som 

begripligt och hanterbart. Sjuksköterskan kan stärka känslan av sammanhang genom att 

tänka på att miljön kan påverka bedömningen. Purves och Sands (2009) tar i sin studie 

upp att det finns risk att den kliniska miljön skapar oro och provokation istället för att 

stödja den personcentrerade vården. Kanerva, Lammintakanen och Kivinen (2016) 

skriver att viktiga faktorer för miljön på akutmottagningen är säkerhetsaspekter såsom 

trygg atmosfär, frånvaro av hot eller andra stressande faktorer. Sjuksköterskor erfar att 

säkerheten i arbetet är avgörande för att kunna arbeta effektivt. Samma författare hävdar 

att det är viktigt att planera akutmottagningens lokaler så att sjuksköterskorna kan 

överblicka miljön. Interiören bör vara utformad så att den erbjuder möjlighet till att tala 

ostört och att rummen där triage sker bör vara tillräckligt stora med stora dörröppningar 

så att flera personer kan passera samtidigt. Viktigt är att lokalerna är planerade så att 

ingen upplever sig hamna i ett trängt läge. Edvardsson och Wijk (2014) menar att 

komptensutveckling om vårdmiljön underlättar bedömningsarbetet. Patientens behov är 

individuella men sjuksköterskan behöver vara införstådd med att den fysiska miljön kan 

påverkan bedömningen på en akutmottagning. 

 

Patientsäkerhet handlar om att skydda en patient mot vårdskada. En sjuksköterska som 

arbetar med patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning måste kunna hantera 

känsloyttringar. Happell, Summers och Pinikahana (2002) menar att det är viktigt att 

samarbeta med andra, för patienten viktiga personer, för att kunna göra en god, 

patientsäker bedömning. Antonovsky (2005) menar att det är av vikt att arbeta med de 

resurser som står till förfogande såsom exempelvis de friskfaktorer som finns hos och 

kring patienten. 
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7.1.4 Betydelse för vården och nya frågor som väckts 
En slutsats som vi drar utifrån den systematiska litteraturstudien är att sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga och ett gott bemötande, är avgörande för bedömningens 

kvalitet, och för hur den vidare vården blir för patienter med psykisk ohälsa. Flera av de 

författare till artiklar som vi läst hävdar att en triageskala kan stödja sjuksköterskor i 

bedömningen, öka patientsäkerheten och effektivisera vårdförloppet av patienter med 

psykisk ohälsa. Artikelförfattarna beskriver ändock att sjuksköterskor måste vara 

observanta på att triageskalor kan skapa en falska trygghet i bedömningen. Efter att ha 

analyserat artiklar i vår systematiska litteraturstudie, tar vi i vår kommande yrkesroll, 

med oss funderingar om triageskalor stödjer en objektiv, tillräckligt tillförlitlig 

bedömning och om tilltron till den egna kliniska bedömningen kan svikta? En annan 

slutsats är hur viktig fysisk- och psykisk arbetsmiljö är för att sjuksköterskan ska kunna 

arbeta på ett effektivt och patientsäkert sätt. Att få påverka och arbeta i lokaler som är 

anpassade för verksamheten bidrar till mer arbetsglädje för sjuksköterskor och på så vis 

även hela vårdkedjan. I resultatet framkommer även vikten av kompetensutveckling, 

handledning och stöd från arbetsgivaren för att sjuksköterskor ska kunna känna att de 

utför ett tillfredsställande arbete.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen syftar till att lyfta fram styrkor och svagheter i materialet med 

inriktning på metodens förmåga att besvara syftet (Kristensson, 2014). 

 

7.2.1 Inklusionskriterier 
Sökningarna startades med inklusionskriterier som inkluderade artiklarnas ålder inom 

spannet 2007 till 2017 och att artiklarna skulle vara peer reviewed. Under inledningen 

av provsökningen upplevde vi att vi fick för få sökträffar för att kunna genomföra en 

systematisk litteraturstudie. Slutsatsen av detta är att studiens syfte är relativt lite 

beforskat. Av denna anledning utökades åldersspannet på artiklarna från år 2000 till 

2017. En svaghet är därmed att vår studie innehåller resultat från artiklar under en 

längre tidsperiod. Artiklar som är publicerade i början av 2000-talet måste också räknas 

som av äldre årgång. Vi anser ändå att längden på sökperioden stärker studien eftersom 

vi genom detta ytterligare breddat möjligheten att finna studier som stämmer överens 

med syftet. 

 



 

20 

7.2.2 Metod 
Kristensson (2014) menar att en systematisk litteraturstudie är ett bra arbetssätt för att 

sammanställa relevant kunskap som kan omsättas i praktiken. Eftersom vi upplevde att 

det var svårt att hitta relevanta artiklar utifrån syftet har mycket arbete lagts på 

provsökningen. Kristensson (2014) skriver att all relevant forskning ska inkluderas i en 

systematisk litteraturstudie. En svaghet i studien är att endast tre databaser ligger till 

grund för sökprocessen vilket betyder att vi inte kunnat finna ännu mer som är skrivet 

om syftet. 

 

7.2.3 Sökstrategier 
Kristensson (2014) menar att flera provsökningar bör göras innan den slutliga 

huvudsökningen genomförs för att på sätt kunna lägga upp en god sökstrategi. Mycket 

tid lades på provsökningen vilket kan anses som en styrka i studien. En svaghet i 

huvudsökningen kan vara att trunkering uteslöts som metod men förhoppningen är att 

inklusionskriterierna breddade sökprocessen tillräckligt mycket. Eftersom vi bedömer 

att syftet är relativt dåligt beforskat och därför haft svårt att hitta artiklar i den 

systematiska sökningen så har även manuell sökning använts. Kristensson (2014) menar 

att manuell sökning kan vara en styrka eftersom den ökar möjligheten att hitta relevanta 

artiklar. Forsberg och Wengström (2013) skriver att forskartriangulering kan vara en 

styrka i studien. Alla steg i processen har diskuterat igenom tillsammans och vi har även 

använt handledningsgruppen som en form av forskartriangulering. En av oss som 

skriver denna studie har förförståelse genom att ha arbetat med patienter med psykisk 

ohälsa inom äldreomsorgen. Denna förförståelse kan ha färgat studien. En annan 

svaghet i studien kan vara bristande kunskap i att läsa artiklar skrivna på engelska med 

fackuttryck inom vårdvetenskap. 

 

7.2.4 Kvalitetsgranskning 
En styrka i kvalitetsgranskningen är att artiklarna först granskades enskilt för att efter 

detta diskuteras igenom tillsammans. Kristensson (2014) menar att ett sådant arbetssätt 

är en styrka för studien. De artiklar som denna studie bygger på har både 

relevansbedömts och kvalitetsgranskats vilket förhoppningsvis är ytterligare en styrka. I 

studien finns sökprocesen och granskningsmallarna med vilket gör att det går att följa 

arbetsgången. En svaghet i studien kan dock vara att en annan person eventuellt hade 

gjort en annorlunda bedömning av kvaliteten på artiklarna och kommit fram till en 

annan kvalitetsgrad. Artiklarna i vår studie har både kvalitativ och kvantitativ ansats. En 



 

21 

artikel med mixed-method som ansats föll bort i granskningsprocessen på grund av att 

den inte stämde med studiens syfte. 

 

7.2.5 Analys 
Den systematiska litteraturstudien har en induktiv ansats med en integrerad analys som 

genomförts i olika steg och finns beskriven av Kristensson (2014). Studiens analys 

bygger på att vi först läste samtliga artiklar enskilt och sedan diskuterade dem 

tillsammans. All skriven text i denna litteraturstudie är även diskuterad och författad 

tillsammans.  

 

7.2.6 Etiskt resonemang 
Den systematiska litteraturstudien bygger på artiklar som har ett etiskt godkännande. 

Inga artiklar har valts bort efter eget bevåg och inget resultat har medvetet förvrängts. 

Förhoppningen är att vi tolkat artiklarnas resultat på ett korrekt vis men en svaghet kan 

vara bristande kunskaper i engelska skriven inom vårdvetenskap. Under arbetets gång 

har vi insett att forskningsresultat i stort kan manipuleras och förvanskas genom att 

exempelvis betona vissa delar i en studie och tona ned andra. Under analysprocessen var 

vi av, denna anledning, noga med att skapa ettiketter som sedan tillsammans bildade 

kategorier. Vi anser därför att vi varit noga med att belysa artiklarnas resultat på ett 

objektivt sätt. 

 

Polit och Beck (2012) skriver att forskning som bedrivs måste visa på en nytta för de 

som ingår i studien och att alla som ingår har rätt att få saklig information om studien 

och vad materialet ska användas till. Efter att ha genomfört denna systematiska 

litteraturstudie funderar vi på om människor med psykisk ohälsa kan vara en extra 

sårbar grupp att beforska och att detta kan försvåra och komplicera sjuksköterkans 

bedömningsarbete. Ur detta perspektiv, anser vi, att syftet med denna systematiska 

litteraturstudie är mycket viktigt att beforska för att hjälpa människor med psykisk 

ohälsa.  

 

7.2.7 Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om att synliggöra analysprocessen och framställa den så 

transparent som möjligt. Det är läsaren som avgör studiens trovärdighet (Kristensson, 

2014). Ett sätt att stärka överförbarheten är att ge läsaren en noggrann redogörelse av 

deltagarna och studiekontexten (Graneheim & Lundman, 2004). Vi anser att det finns 
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beskrivning av  alla steg i litteraturstudien och att överförbarheten till andra 

forskare,  som vill upprepa studien, därmed är tryggad. En induktiv ansats gav ett 

bredare resultat och blev inte så styrt av den teoretiska referensramen som en deduktiv 

ansats medfört. 

 

De artiklar som valts ut i denna systematiska litteraturstudie är genomförda i Australien, 

Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien och USA. Dessa länder har en liknande 

sjukvård som många andra länder i västvärlden. Vi anser därför att resultatet även kan 

vara överförbart till liknande geografiska kontexter som Sverige. Vi anser även att 

studiens resultat är överförbart till andra vårdkontexter såsom exempelvis öppenvård 

och barn- och ungdomspsykiatri eftersom sjuksköterskans bedömningsarbete borde vara 

likartat för människor med psykisk ohälsa. Kristensson (2014) menar att trovärdigheten 

i studien ökar om triangulering används i analysen. Alla artiklar har lästs både enskilt 

och gemensamt och därefter diskuterats. All text i studien är skriven gemensamt. 

 

8 Slutsats 
Efter att ha genomfört studien upplever vi att syftet är relativt dåligt beforskat. Under 

provsökningen hittade vi mycket skrivet om bedömning inom somatisk akutvård men 

mycket lite om bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom akutvård. Vad beror 

detta på? Kan det vara så att patienter med psykisk ohälsa har en mindre stark ställning i 

samhället och upplevs som en mindre intressant grupp att beforska? Eller kan det vara 

så att sjuksköterskor inom psykiatrisk akutsjukvård inte forskar i samma utsträckning 

som andra sjuksköterskor inom andra områden? Det vi upplever att vi kan slå fast 

genom studien är att sjuksköterskans förmåga att kommunicera är avgörande för 

möjligheten att göra en god bedömning. En triageskala kan vara ett stöd i 

bedömningsprocessen men sjuksköterskan måste även använda andra metoder såsom 

exempelvis tidigare klinisk erfarenhet eller kollegor till sin hjälp. Miljön på 

akutmottagningen är också viktig både för tryggheten och sjuksköterskans 

bedömningsarbete. Dessa fynd kan fungera som stöd för verksamma sjuksköterskor. 

Genom vår systematiska litteraturstudie upplever vi att sjuksköterskor som arbetar med 

patienter med psykisk ohälsa, i hög grad, behöver kunna hjälpa dessa med att, som 

Antonovsky menar, finna och stödja positiva resurser som finns i och kring patienten. 
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Som blivande sjuksköterskor, utan tidigare erfarenhet, skulle vi önska att det finns 

riktlinjer och bedömningsstöd inom den psykiatriska akutsjukvården så att det går att 

känna större trygghet i rollen och därmed kunna erbjuda en mer patientsäker vård. En 

annan upptäckt för oss är att forskningsresultat ofta har några år på nacken eftersom 

processen tar tid och därför kan det dröja länge innan det publiceras och når klinisk 

verksamhet. 

 

9 Förslag på framtida forskning 
I den systematiska litteraturstudien har vi inte funnit en enda svensk forskningsartikel 

som stämmer med syftet. Vi ställer oss därför frågan, hur fungerar bedömningsarbetet 

av patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningar, i Sverige? Det vi vet är att det är 

upp till varje landsting att bestämma hur arbetet med triagen ska gå till på de egna 

mottagningarna. Likvärdighet i bedömning och därmed patientsäkerhet torde därför 

skilja sig åt. Vi frågar oss dessutom om bedömningen av patienter med psykisk ohälsa 

inom akutvården är så särskild att den kräver en egen triageskala? För att få svar på 

sådana frågor borde verksamma sjuksköterskor utfrågas. Vi skulle därför önska mer 

forskning om ämnet i framtiden.  
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7.! Metod för datainsamling tydligt beskriven? 

8.! Metod för analys tydligt beskriven? 

9.! Är resultatet logiskt, begripligt? 

10.!Redovisas resultatet klart och tydligt? 
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12.!Genereras teorin? 

13.!Är beskrivning/ analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 
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8.! Blindning av vårdare? 
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13.!Etiskt resonemang? 

14.!Är instrumenten valida? 
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