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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Belastningen på Sveriges akutmottagningar har ökat och antalet 

sjuksköterskor har minskat. Personalomsättningen är större och fler 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet av yrket anställs. På akutmottagningen 

möter sjuksköterskan ett brett patientklientel som drabbats av många olika 

sjukdomar och skador som kan vara livshotande. Bristande erfarenhet kan 

vara en patientsäkerhetsrisk.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

vara ny på akutmottagningen, samt undersöka om bristen på erfarenhet kan 

påverka patienten.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design valdes utifrån 

studiens syfte. Semistrukturerande intervjuer genomfördes med tio 

sjuksköterskor som arbetat i max ett år på en akutmottagning i Region 

Jönköpings län. En kvalitativ innehållsanalys utfördes på en latent nivå. 

Resultat: Kategorierna som bildar studiens resultat är vikten av en god 

introduktion, osäkerhet kring den egna kompetensen, patienten kan påverkas, 

erfaren personal gav trygghet samt fördelar med att vara ny. Det framkom 

att stöd var en nyckelfaktor för ett lyckat arbete. Sjuksköterskan ansåg sig 

inte redo efter introduktionen att arbeta helt självständigt och det 

efterfrågades mer praktisk träning. Sjuksköterskan hade skapat strategier för 

att hantera osäkerheten. Bristen på erfarenhet skulle kunna påverka patienten.  

Slutsats: Det som anses som en mycket viktig faktor för ett väl fungerande 

arbete är att de mindre erfarna sjuksköterskorna har erfarna kollegor som kan 

stötta och hjälpa vid behov. Den regiongemensamma introduktionen för 

sjuksköterskor skulle kunna utvecklas för att även inrikta sig mer specifikt 
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mot akutsjukvård. För att kunna ge det stöd som de mindre erfarna är i behov 

av krävs en säkrad kompetens hos kollegorna på akutmottagningen. 

  

Nyckelord: Akutmottagning, mindre erfaren sjuksköterska, patientsäkerhet, 

kompetens, introduktion till arbetet, stöd.  
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Abstract 

Background: The burden on Sweden's emergency departments has increased 

and the number of nurses has decreased. Staff turnover is greater and more 

nurses with less experience in the profession are employed. At the emergency 

room, the nurse meets a wide patient clientele who can be affected by many 

diseases and injuries which can be life threatening. Lack of experience may 

be a patient safety risk.  

Purpose: The purpose of the study is to describe the nurse's experiences of 

being new to emergency care and to examine whether the lack of experience 

can affect the patient. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design was chosen 

based on the purpose of the study. Semistructured interviews were conducted 

with ten nurses who have worked for a maximum of one year at an 

emergency department in the county of Jönköping. A qualitative content 

analysis was conducted on a latent level.  

Results: The categories which form the result of the study are the importance 

of a good introduction, uncertainty about their own skills, the patient may be 

affected, experienced staff gave safety and benefits of being new. It emerged 

that support was a key factor for a successful work. The nurse was not always 

ready after the introduction to work independently and demanded more 

practical training. The nurses had created strategies to deal with uncertainty. 

The lack of experience can affect patient safety.  

Conclusion: What is considered as a very important factor for well-

functioning work is that less experienced nurses have experienced colleagues 

who can support and assist when needed. The regional community 

introduction for nurses could be developed to focus more specifically on 

emergency care. In order to provide the support that the less experienced are 
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in need of, a secured competence is required from the colleagues at the 

emergency department. 

 

Keywords: Emergency department, less experienced nurse, patient safety, 

competence, introduction to work, support. 

 

 

Tack till alla sjuksköterskor som ställt upp och deltagit i intervjuer och gjort 

denna studie möjlig.  
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1 Inledning 

Belastningen på Sveriges akutmottagningar har ökat och antalet sjuksköterskor har 

minskat i förhållande till befolkningsmängd (Socialstyrelsen, 2015). 

Personalomsättningen bland sjuksköterskor är även större än tidigare, vilket leder till att 

det anställs fler mindre erfarna sjuksköterskor till landets akutmottagningar (Inspektionen 

för vård och omsorg, 2015). 

 

Författarna till denna studie har tretton års samlad erfarenhet av arbete på akutmottagning 

och började arbeta där som nyutexaminerade sjuksköterskor. De har själva noterat att 

idag arbetar en större andel mindre erfarna sjuksköterskor än när de började sitt arbete på 

akutmottagningen. Personalomsättningen på den akutmottagning som författarna är 

verksamma inom har under de senaste åren varit hög, kollegor har valt att avsluta sin 

tjänst på grund av olika anledningar.  

 

Tidigare rapporter har visat att det kan vara en risk för patienterna när för stor andel av 

personalen på akutmottagningen har bristande kompetens för att utföra arbetet 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2015). Författarna är därför intresserade av att 

undersöka hur mindre erfarna sjuksköterskor ser på sin kompetens i arbetet på 

akutmottagningen samt om de får det stöd de behöver för att bedriva en patientsäker vård.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Akutsjukvård 

Akutsjukvård är den vård och omvårdnad som vårdpersonal ger till en person som 

drabbats av plötslig ohälsa. Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller organisatorisk 

tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2.2 Arbetet på akutmottagningen 

Patienter i alla åldrar inom ortopedi, kirurgi och medicin tas om hand. Vilka 

patientkategorier som tas emot och vårdas varierar mellan akutmottagningar i landet. På 

akutmottagningen arbetar flera professioner nära varandra. Det är läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor samt sekreterare (Hooker & McCaig, 1996; Wikström, 2006). Patienter 

kan ha varierande medicinska tillstånd. Det kräver att sjuksköterskorna har en bred 

kunskap gällande olika sjukdomstillstånd och skador för att tidigt kunna identifiera 

livshotande tillstånd (Chew, 2014). I teamarbete tas de olika professionernas kompetens 

till vara för att kunna ge så god vård som möjligt för patienten (Weaver, Hernandez, & 

Olson, 2017). Patienterna kommer till akutmottagningen antingen via ambulans, remiss, 

efter att ha ringt telefonrådgivning eller genom att direkt söka vård på akutmottagningen 

utan någon föregående kontakt med vården (Bagnasco, o.a., 2013). Patienterna triageras 

av sjuksköterskor och tas om hand i tur och ordning grundat på den samlade bilden av 

patientens symtom och vitala parametrar. Vid triagering bedömer sjuksköterskan hur 

brådskande patienten behöver vård (Kingsnorth-Hinrichs, 2009). Akutmottagningens 

patienter återgår antingen hem efter behandling eller förflyttas till röntgen, 

vårdavdelning, intensivvårdsavdelning, operation eller vidare till annan specialitet som ej 

finns på det aktuella sjukhuset. Annan specialitet kan exempelvis vara brännskadeenhet 

vid allvarliga brännskador eller neurokirurg vid allvarliga skallskador (Wikström, 2006).  
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På akutmottagningen är det ofta ett växlande tempo med varierande patientkategorier. 

Vården på akutmottagningar tenderar idag att använda sig av högteknologisk utrustning 

som ställer ytterligare krav på sjuksköterskans kompetens (Meyer Bratt, 2009; Chew, 

2014). Idag ökar belastningen på akutmottagningarna internationellt (Cowley-Evans, 

2012), vilket kan leda till utarbetad vårdpersonal (Sawatzky & Enns, 2010). Studier har 

visat att bristande bemanning av sjuksköterskor och ett högt patientflöde leder till en ökad 

dödlighet hos patienter  (Cowley-Evans, 2012). Kunskaperna och färdigheterna som 

krävs för att ta hand om ett så brett patientklientel som på akutmottagningen kommer ofta 

som en överraskning för mindre erfarna sjuksköterskor (Patterson, Bayley, Burnell, & 

Rhoads, 2010). Berezuik (2010) visade att mindre erfarna sjuksköterskor sällan har 

tillräckligt med kunskap för att fungera bra på en akutmottagning. 

 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt ICN:s etiska kod (2014) är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lindande. Omvårdnad ska 

ges med respekt till alla. Socialstyrelsen, 2017 beskriver att vården ska bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov och en 

säker vård. Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada” i patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659, 2010). Innebörden av vårdskada i denna lag är lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom och därtill även dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 

2010:659, 2010). 

Enligt ICN:s kod så ansvarar sjuksköterskan själv för att utveckla sin kunskap för att på 

så sätt säkerställa patientsäkerheten. Sjuksköterskan ska kunna ingripa om patientens 

säkerhet eller hälsa hotas. Vidare ska sjuksköterskan stödja och vägleda medarbetare 

samt bedöma sin egen och kollegors kompetens (International Council of Nurses, 2014). 

Patricia Benner (1993) beskriver sjuksköterskans ansvarsområden i sju domäner. Dessa är 

den hjälpande rollen, undervisande och vägledande funktion, diagnostik och övervakande 

funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att utföra och övervaka 
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behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete samt att planera 

och organisera för personalens arbete och vården. Alla domäner går att koppla till 

sjuksköterskans kliniska verksamhet inom de flesta områden. Sjuksköterskan skall kunna 

uppmärksamma och dokumentera betydande förändringar i patientens tillstånd samt se 

varningssignaler och försämringar. Sjuksköterskan ska även kunna förutse patienters 

behov av omvårdnad. Sjuksköterskan skall kunna uppmärksamma och handla i akuta och 

oförutsedda situationer samt ha förmågan att väga behov mot resurser i akuta lägen. 

Sjuksköterskan skall behärska läkemedelshantering på ett säkert och korrekt sätt. 

Sjuksköterskan skall kunna prioritera och samordna arbetet samt hantera skiftande krav 

och behov från patienterna (Benner, 1993). 

 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård 

står det att sjuksköterskans kompetens och kunnande ska vara i relation till de sex 

kärnkompetenserna (Swedish Emergency Nurses Association, 2017). Kärnkompetenserna 

är personcentrerad vård, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, informatik, 

samverkan i team och säker vård (Swedish Emergency Nurses Association, 2017). 

Kärnkompetenserna går även koppla till kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska där det står att en sjuksköterska ska ha kompetens att se patientens situation 

ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan ska ha kunskap om patientens komplexa behov 

samt ansvara för att vid behov ta hjälp av kollegor i teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Samverkan i team är viktigt på akutmottagningen då 

personalen måste anpassa sig till att förutsättningarna hastigt kan förändras i 

verksamheten. Bristande kommunikation inom vården kan leda till allvarliga 

konsekvenser (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson, 2017). Enligt IVO 

kan detta handla om brister i överrapportering, missuppfattningar eller bristande 

dokumentation. När kommunikation och samarbete mellan personalen försämras leder 

detta till sämre vård för patienterna (Sawatzky & Enns, 2010). På akutmottagningen är 

det därför viktigt att kommunikationen mellan personal fungerar för att arbetet ska 

fungera. För att få en effektiv handläggning av patienterna är teamarbete en förutsättning. 
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I teamet förstår alla sina roller och samarbetar för patientens bästa (Deering, Johnston, & 

Colacchio, 2011). 

 

2.4 Risker relaterade till bristande kompetens 

Att börja arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning direkt efter genomförd 

grundutbildning kan vara stressande, och det finns studier som visar att enbart 

grundutbildning inte är tillräckligt för att jobba på en akutmottagning (Andersson, 2014). 

Många nya sjuksköterskor upplever att de är oförberedda för arbetet på akutmottagningen 

och de krav som ställs på dem (Meyer Bratt, 2009). Andersson (2014) menar vidare att 

det krävs mer utbildning gällande livräddande och akuta behandlingar innan 

sjuksköterskan anses redo att genomföra arbetet på en akutmottagning.  

 

I en rapport av Inspektionen för vård och omsorg från 2015 gällande tillsyn av 

patientsäkerheten vid akutmottagningar, fick de intervjuade sjuksköterskorna skatta sin 

kompetens och yrkeserfarenhet i förhållande till om den ansågs vara tillräcklig. Vid 

mindre än två års arbete på akutmottagningen ansåg sjuksköterskorna sin kompetens och 

erfarenhet som otillräcklig (Inspektionen för vård och omsorg, 2015).  

 

I takt med att belastningen på akutmottagningarna ökar (Socialstyrelsen, 2015) minskar 

även antalet sjuksköterskor i Sverige i förhållande till befolkningsmängd. Mellan åren 

2014–2030 beräknas antalet sjuksköterskor minska med åtta procent räknat per 100 000 

invånare (Socialstyrelsen, 2017). En bristande tillgång på sjuksköterskor skulle kunna 

innebära att ett ökat antal mindre erfaren personal anställs till landets akutmottagningar 

för att klara av bemanningssituationen (Inspektionen för vård och omsorg, 2015).  

 

Inspektionen för vård och omsorg (2015) beskriver den avancerade uppgift som det 

innebär för sjuksköterskan på en akutmottagning att bedöma och prioritera patienter. Tre 

områden lyfts fram i rapporten som relaterade till brister i sjuksköterskornas kompetens 

och erfarenhet. De tre områdena är; hög personalomsättning bland sjuksköterskor, sänkta 
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krav på tidigare erfarenhet vid nyanställning samt bristfällig introduktion. Källberg, 

Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson (2017) menar att bristande erfarenhet hos 

sjuksköterskor på en akutmottagning kan vara en patientsäkerhetsrisk. Inspektionen för 

vård och omsorg (2015) påtalar att många aldrig får en adekvat inskolning samt att det 

förekommer att handledarna inte sällan saknar egen erfarenhet för att introducera nya 

sjuksköterskor till arbetet. 

 

2.5 Introduktion till arbetet 

Att ge den nyanställda sjuksköterskan tid och möjlighet till en god introduktion kan öka 

dennes trygghet när det är dags att själv genomföra arbetet. Det kan även ge goda effekter 

på patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2017). Tidigare forskning har visat att 

introduktionen och dess genomförande har betydelse för hur väl nya sjuksköterskor 

bemästrar arbetet efter introduktionen (Baumberger-Henry, 2012). 

Introduktionsprogrammens innehåll och längd varierar dock mellan olika sjukhus (Glynn 

& Silva, 2013). 

Vid introduktion får sjuksköterskan kunskap och kännedom om bland annat 

medicinteknisk utrustning, avdelningsrutiner, brandrutiner, traumaomhändertagande och 

katastrofplan. Fördjupad utbildning gällande andra akuta sjukdomstillstånd saknas ofta 

vid introduktionen (Glynn & Silva, 2013). 

 

Idag är det fler sjuksköterskor än tidigare med mindre erfarenhet på Sveriges 

akutmottagningar (Inspektionen för vård och omsorg, 2015). I en studie av Berezuik 

(2010) gällande mentorskap inom akutsjukvård lyfts nyttan med mentorskap fram både 

för de nyexaminerade sjuksköterskorna och de erfarna sjuksköterskorna. I en arbetsmiljö 

fylld av stress och utmaningar stärks sjuksköterskan av mentorskap. De erfarna 

sjuksköterskorna får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, vilket stärker 

känslan av att vara betydelsefull. De nyexaminerade sjuksköterskorna får stöttning och 

lär känna de erfarna kollegorna. Det leder till optimism och en känsla av sammanhang 

(Berezuik, 2010). 
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I Region Jönköpings län erbjuds alla nyanställda sjuksköterskor som fått sin legitimation 

de senaste 12 månaderna ett introduktions- och utvecklingsprogram (Johansson, 2017). 

Programmet genomförs två gånger per år och omfattar 20 dagar fördelat på åtta månader. 

I programmet ingår föreläsningar, praktisk träning individuellt och i team samt tid för 

reflektion med erfarna sjuksköterskor och experter inom olika områden (Johansson, 

2017). 

 

3 Teoretisk referensram 

Eftersom studiens syfte är att beskriva upplevelser kommer författarna att ha en 

fenomenologisk utgångspunkt i analysprocessen. Det är sjuksköterskans upplevelser som 

beskrivs och då har tidigare erfarenheter betydelse för hur situationer tolkas. Varje 

händelse är unik för individen (Kristensson, 2014). I diskussionen diskuteras resultatet 

utifrån Patricia Benners omvårdnadsteori Från novis till expert. Denna omvårdnadsteori 

är relevant eftersom studier (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson, 2017; 

Cowley-Evans, 2012; Jarman & Newcombe, 2010) och rapporter (Inspektionen för vård 

och omsorg, 2015) har visat att mindre erfarna sjuksköterskor kan innebära en risk för 

patientsäkerheten. Som novis och avancerad nybörjare behövs mycket stöd och 

vägledning i arbetet. Patricia Benners omvårdnadsteori kan tillsammans med studiens 

resultat stärka förståelsen för de mindre erfarna sjuksköterskornas behov av stöd och 

vägledning i arbetet.  

 

3.1 Patricia Benner: Från novis till expert 

Som teoretisk utgångspunkt används Patricia Benners modell för hur sjuksköterskan 

genom fem olika stadier från novis till expert uppnår yrkesskicklighet. Modellen har sitt 

ursprung från matematikern och systemanalytikern Stuart Dreyfus samt filosofen Hubert 

Dreyfus efter deras studie av schackspelare och civila piloter. Modellen tillämpades 

sedan av Patricia Benner i sin omvårdnadsforskning där hon intervjuat och observerat 

sjuksköterskor.  Patricia Benner beskriver de fem olika stadierna från novis till expert vid 
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förvärvande och utveckling av en erfarenhetsbaserad färdighet. Det är den kompetens 

som med tiden byggs upp i det praktiska arbetet inom ett område. Erfarenhet fås genom 

arbetade tjänsteår i kombination med upplevda praktiska situationer (Benner, 1993). 

 

I det första stadiet beskrivs det att sjuksköterskan saknar erfarenhet av de situationer de 

möter och i vilka de förväntas prestera. Novisens kompetens är begränsad. I detta stadie 

fokuserar sjuksköterskan på regler de lärt sig samt att exempelvis mäta vitala parametrar 

som puls och blodtryck. I det andra stadiet har sjuksköterskan klarat av ett antal verkliga 

situationer för att kunna urskilja återkommande, betydelsefulla beståndsdelar i en 

situation. Avancerade nybörjare behöver stöd i kliniska sammanhang och hjälp med att 

prioritera vad som är mest betydelsefullt (Benner, 1993). 

 

”Noviser och avancerade nybörjare har ingen möjlighet att uppfatta hela situationen: 

Den är för ny, för främmande, och dessutom måste de koncentrera sig på att minnas 

reglerna de fått lära sig” (Benner, 1993, s.39) 

 

I det tredje stadiet har sjuksköterskan arbetat under samma eller liknande omständigheter 

i två till tre år och ser sina handlingar i ljuset av långsiktiga mål eller planer. Planering 

och organisering leder till högre grad av effektivitet. Sjuksköterskan upplever i detta 

stadie att hen behärskar och klarar av oförutsägbara situationer. Hen kan dock ännu inte 

se ett helhetsperspektiv eller vad som är de mest viktiga aspekterna, men har samtidigt 

färre alternativ och kan genast rikta in sig mot ett relevant problemområde. I det fjärde 

stadiet kan sjuksköterskan tolka situationer som helheter och uppfatta betydelsen av en 

situation med hänsyn till långsiktiga mål. Den skickliga sjuksköterskan har lärt sig genom 

erfarenhet vad som kan hända i en given situation och har en inre beredskap för att ändra 

plan vid behov. Sjuksköterskan känner igen när den normala bilden inte infinner sig, på 

grund av ett helhetsperspektiv. Den skickliga sjuksköterskan har förmågan att känna igen 

tidiga varningssignaler hos en patient. I det femte stadiet kan sjuksköterskan nu tack vare 

en mycket stor erfarenhetsbakgrund med hjälp av sin intuition handla mitt i 
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problemområdet. Sjuksköterskan gör ofta kliniska bedömningar eller löser komplicerade 

situationer med beaktansvärt gott resultat. Experter på kliniskt arbete är flexibla i nya 

situationer och kan fungera som konsulter för andra sjuksköterskor (Benner, 1993). 

 

4 Problemformulering  

Idag anställs fler mindre erfarna sjuksköterskor på Sveriges akutmottagningar än tidigare. 

Det finns tidigare forskning som visar att en mindre erfaren sjuksköterska inte är redo för 

arbetet på akutmottagningen. Det finns även undersökningar som indikerar att 

akutmottagningarna i Sverige står inför stora utmaningar i form av bristande kompetens 

samt ett ökat inflöde av patienter. Dessa parametrar ställer i sin tur högre krav på 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Att ha ett ökat inflöde av mindre erfarna 

sjuksköterskor till akutmottagningen ställer högre krav på den befintliga erfarna 

personalen som skall introducera dem i sitt nya arbete och ge dem en bra start på deras 

nya arbetsplats. Det finns begränsad forskning kring hur introduktion av mindre erfaren 

och ny personal på akutmottagningen sker på bästa sätt. Det finns även begränsad 

litteratur gällande hur de mindre erfarna sjuksköterskorna ser på sin egen kompetens och 

hur de upplever att de kan utföra arbetet på sin nya arbetsplats. Att ha en stor andel 

mindre erfaren personal kan innebära att patientsäkerheten hotas. Genom att undersöka 

hur det är att vara ny sjuksköterska på akutmottagningen kan potentiella 

förbättringsområden identifieras för att på ett säkert sätt erbjuda patienten en god 

omvårdnad.  

 

5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vara ny på 

akutmottagningen, samt vad de tänker om hur deras brist på erfarenhet kan påverka 

patienten. 



 

 

  17 (47) 
 

 

6 Metod 

6.1 Studiens forskningsdesign 

Studiens metodologiska utgångspunkt grundar sig i fenomenologi, människans 

upplevelse av något (Kristensson, 2014). Studien utgår från en kvalitativ, beskrivande 

metod. Syftet med en kvalitativ ansats är att få verbala formuleringar i motsats till 

kvantitativ ansats där det oftast brukar resultera i siffror och statistik (Backman, 2008). 

Kvalitativ forskning utgår från att varje människa är unik och dennes 

verklighetsuppfattning är individuell. Syftet med kvalitativ forskning är inte att mäta 

något utan är att få en djupare och mer detaljerad förståelse för ett fenomen (Kristensson, 

2014).  

 

6.2 Förförståelse 

Författarna började själva som nyutexaminerade sjuksköterskor att arbeta på en 

akutmottagning och har under de år som de har arbetat introducerat flertalet nya 

sjuksköterskor på sin arbetsplats. Förförståelse handlar om att forskaren i grunden skall 

granska insamlat data objektivt, men om forskaren har en förförståelse för ämnet som 

undersöks finns det en risk för att egna tolkningar grundade på egna erfarenheter läggs till 

i resultatet (Kristensson, 2014). På grund av detta har författarna en uppfattning och teori 

om vad resultatet skulle kunna visa. Detta gör att det finns en viss risk att förförståelsen 

påverkar resultatet. Författarna har därför efter bästa förmåga hållit sig trogna till det 

material som samlats in för att inte lägga in egna värderingar och tolkningar när resultatet 

arbetats fram. 

 

Att författarna redovisar sin förförståelse för ämnet stärker arbetets trovärdighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). 
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6.3 Urval 

Studien bygger på ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval grundar sig i det som är 

ligger närmast tillhands för forskaren och är en vanlig metod när resurser för studien är 

begränsade (Denscombe, 2014). För att öka reliabiliteten är sjuksköterskor från tre 

akutmottagningar på olika sjukhus inkluderade.  

Inklusionskriterier 

De intervjuade är grundutbildade sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet av 

arbete på akutmottagning samt vid intervjutillfället anställda på en akutmottagning i 

Region Jönköpings län. Inga begränsningar finns gällande ålder och kön. 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor med vidareutbildning eller som tidigare varit anställda på akutmottagning 

eller inom ambulansverksamheten exkluderas. 

Under januari och februari 2018 genomfördes tio intervjuer med sju kvinnor och tre män 

i åldrarna 21 till 37 år. Medelåldern för dessa var 27 år. Arbetad tid på akutmottagningen 

var i medellängd sju månader. Arbetad tid som sjuksköterska var i medellängd 20 

månader. Intervjuerna varade mellan 16–29 minuter. 

 

6.4 Datainsamling och databearbetning 

Pilotintervjuer utfördes med tre sjuksköterskor på en akutmottagning innan intervjuer till 

studien genomfördes. Detta gjordes i syfte att förbättra intervjuguiden och få kännedom 

om intervjufrågornas kvalitet i relation till studiens syfte.  

 

Författarna i denna studie skapade en intervjuguide (Bilaga 1) och utgick från den. Initialt 

togs det kontakt via mail med berörda verksamhetschefer eller enhetschefer och 

informationsbrev (Bilaga 2) om studien skickades ut via mail till alla akutmottagningar i 

Region Jönköpings län. Verksamhetscheferna undersökte intresset hos sina medarbetare 

för medverkan i studien efter förfrågan från författarna och återkopplade sedan. Intervjuer 

bokades in och i samband med att intervjun genomfördes inhämtades skriftligt samtycke 

(Bilaga 3). Det fanns även möjlighet för informanten att läsa informationsbrevet samt 
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ställa frågor. Datainsamling har skett gemensamt av båda författarna genom 

semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor från de tre akutmottagningarna i 

Region Jönköpings län, Eksjö, Jönköping samt Värnamo. Med denna intervjumetod 

strukturerar forskaren upp frågor på förhand men det finns utrymme att svara fritt och 

komma med följdfrågor beroende på vad respondenten svarar. Detta ger intervjuaren 

möjlighet att få svar på det som ämnas undersökas, samtidigt som det ger respondenten 

utrymme till att svara på det sätt de anser vara bäst (Polit & Tatano Beck, 2004). Det ges 

även utrymme till att förklara frågorna om den intervjuade ej skulle förstå dessa 

(Kristensson, 2014). Intervjuerna genomfördes individuellt på informanternas respektive 

arbetsplats under arbetstid i ett enskilt rum och ljud upptogs med diktafon. Det inhämtade 

materialet från samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och enskilt av båda 

författarna. 

 

6.5 Dataanalys  

Analys genomfördes enligt en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017). Analysen har gjorts på en latent analysnivå, vilket innebär att 

författaren gör en tolkning av textens innebörd (Kristensson, 2014). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att tolkningen av en text kan variera i djup, men att det alltid sker 

en viss tolkning i analysen. Ur det transkriberade materialet lyftes meningsbärande 

enheter ut av båda författarna. De meningsbärande enheterna kondenserades utan att 

ändra den ursprungliga betydelsen. De kondenserade enheterna kodades och delades in i 

kategorier(Tabell 1) och ett övergripande tema arbetades fram. Denna process 

genomfördes enligt Graneheim, Lindgren, & Lundman (2017).  

 

Tabell 1 Översikt av analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Tema 
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Jag fick tre veckor och 

jag tror med tanke på 

att jag ändå hade lite 

erfarenhet, så tror jag 

att jag skulle önskat 

lite längre inskolning, 

i och med att det är ett 

helt annat arbetssätt 

Skulle behövt längre 

inskolning på grund 

av att det är ett nytt 

arbetssätt 

Behov av mer 

introduktion 

Vikten av en god 

introduktion 

S
tö

d
 sk

ap
ar try

g
g
h
et

 

Om det blir missar i 

kommunikationen som 

kan äventyra hur en 

patient behandlas 

Bristande 

kommunikation kan 

påverka 

patientsäkerheten 

Kommunikation Patienten kan 

påverkas 

Man jobbar med 

kollegor som man 

känner sig trygg med 

tycker jag. Man vet att 

man kan fråga allting. 

Känner mig trygg 

med kollegorna. 

Kan fråga om allt. 

Stöd Erfaren personal 

gav trygghet 

Basala saker missas 

eller görs fel. Att det 

inte går så snabbt som 

det behöver göra i 

vissa situationer. 

Grundläggande 

moment missas. Det 

tar längre tid. 

Brist på kunskap 

och erfarenhet 

Osäkerhet kring 

den egna 

kompetensen 

 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Etik inom forskning i Sverige regleras av etikprövningslagen (SFS 2003:460). Lagen 

säger att studier ska etikprövas om det ämnas göra försök som fysiskt eller psykiskt kan 

påverka de individer som deltar. Det gäller även att om det avses att samla in känsliga 

uppgifter. Vad som definieras som känsliga uppgifter finns nedtecknat i 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och kan handla om kön, etnicitet, politisk åsikt, 

religiös åsikt med mera.  

Författarna genomförde en etisk egengranskning enligt ett formulär från 

Linnéuniversitetet (Bilaga 4). Egengranskningen visade att någon vidare granskning av 

en etisk kommitté inte var nödvändig. Detta då studien inte behandlar känsliga 
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personuppgifter som nämns i personuppgiftslagen (SFS 1998:204, 1998). Studien 

innefattar inga fysiska ingrepp eller gör någon psykisk påverkan på individen. Vidare 

avses inte studien att publiceras i någon vetenskaplig tidskrift eller vid någon konferens. 

Innan informanterna deltog i studien gavs skriftlig information om studien och ett 

samtyckesformulär skrevs under av både forskare och informant. I Helsingforsdeklarationen finns 

ett antal grundprinciper. En av dessa principer är att betydelsen av forskningen ska väga tyngre än 

riskerna för deltagarna. En annan princip är kravet gällande samtycke och vad informationen till 

individerna som deltar ska innehålla (Vetenskapsrådet, 2017).  Information gavs muntligt och 

skriftligt gällande att det som sägs under intervjun ej kommer vara spårbart. Innan samtycke till 

medverkan i studien inhämtades fick informanten information om att denne när som helst hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. De data som inhämtats kommer i sådana fall att raderas utan 

några följder för informanten. Nyttan med studien är att kunna identifiera brister i nuvarande 

system och därmed skapa förbättringar för dels sjuksköterskorna men även för patienterna. 

Helsingforsdeklarationen beskriver att individen ska värnas om och att denne alltid ska gå 

före vetenskapens och samhällets intressen (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

7 Resultat 

Resultatet gällande sjuksköterskans upplevelser av att vara ny på akutmottagningen samt 

om bristen på erfarenhet kan påverka patienten redovisas i fem kategorier med ett 

övergripande tema (Tabell 2). Kategorierna är: vikten av en god introduktion, osäkerhet 

kring den egna kompetensen, patienten kan påverkas, erfaren personal gav trygghet samt 

fördelar med att vara ny.  
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Tabell 2 Översikt av kategorier och tema 

Tema Stöd skapar trygghet 

Kategori Vikten av en god 

introduktion 

Osäkerhet kring 

den egna 

kompetensen 

Patienten kan påverkas Erfaren 

personal gav 

trygghet 

Fördelar med 

att vara ny 

Kod Behov av 

mer 

introduktion 

Klinisk 

träning 

Brist på 

kunskap 

och 

erfarenhet 

Inre 

krav 

Patientflöde 

och 

personalbrist 

kan påverka 

patienten 

Hantera 

information 

Stöd Tillit 

till 

kollegor 

Visar 

intresse 

Ny 

kunskap 

 

7.1 Vikten av en god introduktion 

En bra introduktion av den nya arbetsplatsen är mycket viktig för att på bästa sätt komma 

in i sin roll och bekanta sig med arbetsuppgifter och kollegor. Introduktionen visar sig 

variera i längd mellan de olika akutmottagningarna och är från tre till åtta veckor. 

Längden beror delvis på om sjuksköterskan är nyutexaminerad eller har tidigare 

arbetslivserfarenhet inom yrket, men skiljer sig även i längd baserat på de olika 

sjukhusens rutiner och arbetssätt. Innehållet i introduktionen är dock lika och alla har fått 

skriftlig information som stöd till det praktiska arbetet. Vissa hade en handledare under 

hela introduktionen, medan andra hade flera. Det framkommer både för- och nackdelar 

med antalet handledare. Majoriteten av de som intervjuades var mycket nöjda med sin 

introduktion till arbetet. Positiva beskrivningar som återkom i intervjuerna var att få 

möjlighet att successivt arbeta mer självständigt och känna sig trygg, att handledarna var 

omhändertagande och pedagogiska. Vikten av att få tid till att reflektera med handledare 

och kollegor framkom, samt att det vore önskvärt att få tid till praktisk träning gällande 

exempelvis sondsättning och traumaomhändertagande. 
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”Det är ju lite vad som råkar hända på akuten under den inskolningsperioden 

som kanske har lite mer betydelse. Så själva längden på introduktionen 

kanske inte har så jättestor betydelse” (Sjuksköterska 9). 

 

När introduktionen inte fungerade väl uttrycktes bristande kontinuitet och att basala saker 

inte gicks igenom. ”Jag fick ingen riktig introduktion. När folk bad mig hämta saker hade 

jag ingen aning om var det fanns” (Sjuksköterska 7). Det beskrevs senare att efter 

introduktionen fanns det bra stöd och att det alltid var en sjuksköterska till som ansvarade 

för de gemensamma patienterna, vilket gav trygghet. 

 

7.2 Osäkerhet kring den egna kompetensen 

Under kategorin kompetens handlar det om vilka situationer som skapar osäkerhet och 

hur det hanteras. Sjuksköterskorna berättar att när de känner sig osäkra så tar de hjälp av 

kollegor eller genom att själva söka efter information. Sjuksköterskorna berättar även om 

skillnaderna mellan att vara mindre erfaren och mer erfaren och vad det kan innebära i 

det praktiska arbetet. Det uttrycks en osäkerhet kring den egna kompetensen och om 

något mer skulle uppmärksammats eller gjorts annorlunda.  

 

”När det är någonting nytt som jag inte varit med om, då blir man ju osäker 

för man vill göra rätt” (Sjuksköterska 6). 

 

Resultatet visade att det fanns ett inre krav på en god prestation. Det fanns en vilja att 

kollegorna som skulle ta över patienten tyckte att arbetet var väl utfört.  

 

”De är väl ofta när man funderar över sina egna förmågor om dom inte 

räcker till så där. Man vill ju alltid göra ett bra jobb både gentemot patienten 

och kollegan som ska ta över” (Sjuksköterska 1) 
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Kommunikationen mellan sjuksköterskor men även med de andra professionerna på 

akutmottagningen framkom som viktig. Vidare togs det upp att det som ny kunde vara 

svårt att urskilja vad som var viktigt att notera i en rapport och vad som var av mindre 

vikt. Även mängden information sågs som problematisk av vissa att hålla isär när 

symtom och anamnes var liknande mellan flera olika patienter. Dock hade sjuksköterskan 

utvecklat strategier för att underlätta detta för sig själv.  

 

”Man litar på sina kollegor och har en god kommunikation med varandra. 

Att kommunikationen fungerar mellan alla professioner, att man har koll på 

vad som är gjort och vad som inte är gjort” (Sjuksköterska 9). 

 

Vidare fanns det situationer när den mindre erfarna sjuksköterskan inte ville avbryta de 

mer erfarna kollegorna trots att det fanns något viktigt att tillägga i situationer som skulle 

kunna vara till patientens fördel. Sjuksköterskan upplevde att andra sjuksköterskor hade 

högre kompetens och ville då inte gå in och styra över sina kollegor med risk att skapa 

osämja. Det beskrevs att nya sjuksköterskor tenderar att överprioritera patienter med den 

information som samlats in om patienten. Detta relaterat till osäkerhet.  

 

”Mindre erfarna sköterskor har mer tendens att göra en högre prioritering. Det 

är större chans att du gör en patient orange än gul så att den blir snabbare 

påtittad (läkarundersökt)” (Sjuksköterska 7). 

 

7.3 Patienten kan påverkas 

Den främsta orsaken till att risken för att patientsäkerheten hotades var ett ökat 

patientflöde och personalbrist.  

 

”På sommaren blir det ju mer så att man kanske inte är så många erfarna 

som man är i vanliga fall, så det kan ju äventyra patientsäkerheten när man 

inte kan alla rutiner” (Sjuksköterska 8). 
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Den ökade arbetsbelastningen kunde leda till att raster ej togs som planerat. Det framkom 

även att sjuksköterskan i dessa lägen inte prioriterade att ringa in mer personal för att lösa 

den tillfälliga toppen i arbetsbelastningen. De erfarna kollegorna ställde majoriteten av 

gångerna upp på frågor eller hjälpte till med praktiska moment för att underlätta för den 

mindre erfarna kollegan. 

I början av tiden på akutmottagningen är behovet av stöd större och minskar i takt med att 

sjuksköterskan blir mer och mer erfaren. Som ny sjuksköterska är den kliniska blicken 

mindre, vilket innebär att se hur patienten mår, identifiera gradvisa förändringar, små 

tecken och skiftningar i hälsotillståndet. Basala moment i arbetet kan även glömmas bort.  

  

”Man missar något typiskt tecken som man själv aldrig har sett medan det för 

en mer erfaren sjuksköterska hade varit självklart” (Sjuksköterska 6). 

 

I resultatet framkom det att stress kan ha en negativ inverkan på patientsäkerheten då 

sjuksköterskan ej hinner observera patienterna på det sätt som vore önskvärt. I vissa fall 

kunde det gå flera timmar mellan att sjuksköterskan observerade patienten. Det kopplades 

till en ökad arbetsbelastning när personalen inte hann övervaka patienterna. De kunde 

handla om att bara hälsa på patienterna eller att ta nya vitala parametrar.  

 

”När det är ett högt patientflöde, när man inte känner att man hinner runt 

att titta till alla, när dom inte fått tillsyn på många timmar” (Sjuksköterska 

3). 

När det blir stressigt beskriver sjuksköterskorna hur de hanterar det för att arbeta på ett 

säkert sätt.  

 

”Det är väl bara att andas lugnt och ta en sak i taget. Och kommunicera med 

de som är runtomkring så hoppas jag att det ska lösa sig” (Sjuksköterska 10). 
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Att moment tog längre tid angavs som en patientrisk då detta upptog tid som kunde gå till 

andra patienter på akutmottagningen. Positivt framkom att en mindre erfaren 

sjuksköterska med mindre rutin var mer noggrann och tänkte igenom alla moment mer än 

en erfaren sjuksköterska. Det framkom även att patienterna sannolikt kunde identifiera att 

de träffade en mindre erfaren sjuksköterska, men att detta inte nödvändigtvis skulle vara 

negativt för mötets utgång. Stress blev särskilt påtagligt i kritiska situationer. I dessa 

situationer beskrevs i vissa fall att den kliniska kunskapen saknades för att ta hand om 

denna patientkategori på ett tillfredsställande sätt. Positivt var att det i regel alltid fanns 

någon mer erfaren kollegan som kunde leda situationen eller bara ge stöd när den mindre 

erfarna sjuksköterskan kände sig otillräcklig.   

 

”Kommer traumalarm, klart jag får hjärtklappning, jag känner mig inte helt 

trygg med dom situationerna än” (Sjuksköterska 3) 

 

Om en mindre erfaren sjuksköterska ansvarar för att hänvisa patienter till rätt vårdinstans 

kan det äventyra patientsäkerheten.  

 

”Om det hamnar en ovan sjuksköterska i fel situation. Det kan ju vara en 

osäkerhetskänsla att man inte riktigt har koll på vilka som ska vara här på 

akuten och vilka som inte ska vara här” (Sjuksköterska 9). 

 

7.4 Erfaren personal gav trygghet 

De mindre erfarna sjuksköterskorna kände sig trygga med sina mer erfarna kollegor och 

kände tillit till dem. Vissa upplevde att det var skönt att avsluta introduktionen för att 

sedan själva få börja ta eget ansvar och arbeta på egen hand medan andra beskrev det som 

en känsla av skräckblandad förtjusning. Det kunde vara skrämmande med ansvaret som 

följde och de upplevde att kunskap saknades för att ta det ansvar som gavs. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att det stöd som fanns att tillgå oftast var tillräckligt och 

att de erfarna kollegorna gärna hjälpte dem på förfrågan. 
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”Det är lite läskigt. Det är jättestort ansvar att jobba på en akutmottagning. 

Det kan hända vad som helst och allt kan ändras på en halv sekund, vilket 

man bara får anpassa sig till att det är så. Nu är det jag som har det yttersta 

ansvaret” (Sjuksköterska 6). 

 

Stödet som gavs till de mindre erfarna sjuksköterskorna beskrevs som bra. Vidare 

berättades det om att erfarna kollegor var en stor del i att den mindre erfarna 

sjuksköterskan klarade av arbetet i början. Detta då sjuksköterskorna ibland upplevde att 

de ej var redo för jobbet efter introduktionen. Samarbetet mellan kollegor beskrevs som 

viktigt och att den mer erfarna kollegan tog en större roll vid kritiska situationer och tillät 

den mindre erfarna sjuksköterskan att vid behov ta ett steg tillbaka. 

 

”Högt i tak, man kan fråga vem som helst om vad som helst. Jag har 

fantastiska kollegor. Alla är hjälpsamma och vi hjälps åt” (Sjuksköterska 10). 

 

7.5 Fördelar med att vara ny 

Det framkom fördelar med att vara ny sjuksköterska. Att som ny sjuksköterska kunna 

dela med sig av kunskap var positivt för arbetsgruppen. 

 

”Jag bidrar med ett annat tänk” (Sjuksköterska 9).  

”Man kanske har ett annat synsätt tänker jag. Nya idéer” (Sjuksköterska 8). 

 

Det framkom även att en mindre erfaren sjuksköterska kunde vara mer noggrann än sina 

kollegor i de moment som utförs på en akutmottagning.  Detta kan då gynna patienten. 

Det uppgavs att blandningen mellan erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor var viktig 

de gånger de mindre erfarna sjuksköterskorna var i behov av råd och stöd.  

 

”Var inte rädd för att fråga” (Sjuksköterska 9 & 10). 
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På frågan om vilka råd sjuksköterskan kunde ge till andra nyutexaminerade 

sjuksköterskor uppgavs att de skulle vara nyfikna och visa intresse för att lära. Det sas 

även att det är viktigt att lyssna på råd från mer erfarna kollegor och att inte se sig själv 

som fullärd. Det framkom även att inte vara rädd för att som ny sjuksköterska börja 

arbeta på en akutmottagning, då möjligheterna till stöd var goda. När introduktionen inte 

upplevs som tillräcklig, bör det föras en dialog med den närmaste chefen för en 

individuell plan. 

 

”Våga vara ny och ta tid på dig. Man vill så mycket i början, men låt det ta 

tid att lära. Det är bättre att det tar lite längre tid å så blir du duktig på det 

du gör” (Sjuksköterska 7). 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva mindre erfarna sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta på akutmottagning, samt hur de tror att deras begränsade erfarenhet kan påverka 

patienten valdes en kvalitativ ansats. Som teoretisk utgångspunkt valdes Patricia Benners 

(1993) teori från novis till expert valdes för att denna beskriver olika stadier i 

sjuksköterskans utveckling.  

Till studien valdes informanter genom ett bekvämlighetsurval. Detta för att tid och 

resurser var begränsade (Kristensson, 2014). En risk med denna typ av urval är att det 

inte blir en representativ bild av populationen. För att minimera denna risk söktes 

sjuksköterskor från tre akutmottagningar där intervjuerna sedan genomfördes.  Både 

kvinnor och män intervjuades i ett ålderspann på 16 år. Studiens trovärdighet stärks av att 

informanterna har olika erfarenheter, ålder och kön, något som ger olika aspekter på det 

som studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Insamlingsmetoden med intervjuer var 

ändamålsenlig för syftet. Mängden data, tio intervjuer gav svar på syftet. Det är inte 

säkert att genom ett ökat antal intervjuer skulle ge en ökad bredd i datamaterialet eller 

leda till ett annat resultat. 

Initialt söktes informanter med maximalt ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 

utöver arbetad tid på akutmottagningen. Då antalet informanter blev för lågt fick gränsen 

för tidigare erfarenhet tas bort. Dock kvarstod kriteriet gällande max ett års erfarenhet av 

arbete på akutmottagning. Om ett större antal informanter hade krävts hade fler 

akutmottagningar behövt inkluderas, alternativt att omarbeta studiens syfte. 

Efter att ett första utkast på en intervjuguide arbetats fram genomfördes pilotintervjuer 

vilket ledde till att intervjuguiden omarbetades så att frågorna gav svar på syftet samt för 

att kunna ge ett rikligt material inför kommande analys- och resultatredovisning. En 

eventuell svaghet i denna studie är att författarnas erfarenhet gällande att intervjua var 

begränsad, vilket kan ha påverkat mängden insamlat datamaterial. Under tiden 
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intervjuerna genomfördes utvecklades författarnas förmåga att ställa lämpliga följdfrågor 

med tanke på studiens syfte. I denna studie undveks ledande frågor. Förutom 

bakgrundsinformation om informanterna ställdes öppna frågor under intervjuerna. Detta 

för att ge ett djup och en variation i det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 

2004). Under hela processen gavs återkoppling från en forskare som granskade arbetet. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i ett enskilt rum. Detta 

ses som en styrka då författarna tror att informanterna upplevde en trygghet i den för dem 

kända miljön. Under intervjuerna blev ingen störd eller avbruten. Intervjutillfällena 

anpassades efter verksamheten och genomfördes när arbetsbelastningen var låg på 

akutmottagningen. 

Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys på latent nivå. Att analysen görs på 

en latent nivå innebär att det görs en tolkning av textens innebörd för att identifiera det 

som dolts under ytan (Kristensson, 2014). Transkribering och analys genomfördes 

självständigt av båda författarna. För att öka tillförlitligheten skulle triangulering kunnat 

användas, vilket innebär att någon ytterligare person analyserar materialet för att 

förförståelsen inte ska påverka resultatet (Kristensson, 2014). Analysprocessen finns 

redovisad (Tabell 1) vilket ger läsaren av studien en möjlighet att bedöma trovärdigheten. 

Vidare avgörs trovärdigheten av hur väl teman och kategorier täcker insamlad data 

(Tabell 2). Genom att citat redovisas i resultatet stärks studiens trovärdighet. 

Indirekt kan författarnas förförståelse ha påverkat analysen. Inom fenomenologin 

beskrivs det att det inte går att göra en helt objektiv tolkning av ett material då 

förförståelsen som forskaren besitter är ofrånkomlig (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har genom arbetet varit medvetna om sin förförståelse och har efter bästa 

förmåga försökt vara objektiva i analysprocessen.  

Författarna har innan intervjuerna genomförts informerat om frivillighet och 

konfidentialitet. Alla informanter har läst informationsbrevet och haft möjlighet att ställa 

frågor. Samtliga har skrivit under samtyckesblanketten. Information gavs gällande rätten 

att när som helst avbryta sitt deltagande i studien.  
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Uppsatsen är kvalitativ och resultatet är därför inte med säkerhet generaliserbart (Polit & 

Beck, 2004). Det är upp till läsaren av uppsatsen att ta ställning till om resultatet är 

överförbart till en annan kontext (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet överenstämmer med tidigare forskning där vikten av  en god introduktion samt 

stöd från kollegor belyses som betydelsefullt för de mindre erfarna sjuksköterskorna när 

de börjar sitt arbete på akutmottagningen  (Berezuik, 2010; Glynn & Silva, 2013; Grover, 

Porter, & Morphet, 2017).  

Vidare indikerar resultatet att stöd från kollegor är en nyckelfaktor för att som 

sjuksköterska kunna känna trygghet i arbetet på akutmottagningen. Studier har visat att 

just stödet från kollegor är en grundläggande faktor för att de mindre erfarna 

sjuksköterskorna ska uppleva trygghet och kunna erbjuda patienterna en god omvårdnad 

(Grover, Porter, & Morphet, 2017). Gällande introduktion i arbetet framkom det att 

längden enbart hade viss betydelse. Att få kännedom om lokaler och arbetsrutiner var 

betydelsefullt i introduktionen, men sedan var det de faktiska händelserna på 

akutmottagningen och inte själva längden i sig som var av störst vikt, eftersom det inte 

går att påverka vilka patientfall som inkommer till akutmottagningen. Sjuksköterskan 

kunde genomföra hela sin introduktion utan att ha bevittnat någon kritisk sjuk patient. Att 

självständigt börja arbeta efter introduktionen sågs som befriande, men behovet av stöd 

var fortsatt mycket viktigt för att kunna hantera de situationer som uppstod på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet kring att axla det ansvar som 

förväntades efter introduktionen. De upplevde att den kompetens som de besatt eventuellt 

inte var tillräcklig för att arbeta på akutmottagningen vilket överensstämmer med tidigare 

studier som visat att mindre erfarna sjuksköterskor har otillräckligt med teoretisk och 

klinisk kunskap för att klara av specialistsjukvård (Cleary & Happel, 2005) det finns även 

belägg för att brist på erfarenhet kan innebära en patientsäkerhetsrisk (Källberg, 

Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson, 2017).  Ett önskemål som framkom gällande 

introduktionen var möjlighet till mer praktisk träning i kliniska moment och situationer. 
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Detta skulle kunna vara ett alternativ för att kompensera den upplevda kunskapsbrist som 

sjuksköterskorna beskrev och stärka känslan av trygghet i det nya arbetet. Det finns 

studier som visar att praktisk träning är en viktig del i introduktionen till 

akutmottagningen (Kingsnorth-Hinrichs, 2009). 

Ur ett samhällsperspektiv kan det finnas ekonomiska fördelar med att förbättra 

introduktionen vid nyanställning då det annars finns en risk att sjuksköterskan blir 

överrumplad av verkligheten och då som följd väljer att avsluta sin tjänst (Meyer Bratt, 

2009). Det leder i sin tur till att sammansättningen av sjuksköterskor blir snedfördelad 

med en högre andel mindre erfarna relaterat till mer erfarna sjuksköterskor. 

Benner (1993) menar att den mindre erfarna sjuksköterskan kan följa rutiner och utföra 

enklare uppdrag. Att arbeta på en akutmottagning där förutsättningarna ständigt skiftar 

kan då innebära svårigheter. Ju längre tid sjuksköterskan arbetat, desto mindre blir 

behovet av stöd. Benner menar likt resultatet att det kan vara svårt för den mindre erfarna 

sjuksköterskan att prioritera och uppfatta hela situationen, vilket en sjuksköterska med 

mer erfarenhet klarar av. Att det då finns mer erfarna sjuksköterskor på arbetsplatsen är 

av värde för att de patienter som är i störst behov av hjälp får vård först. En tidig och 

korrekt triagering samt en skälig tid till läkarundersökning är av stor betydelse för 

patientsäkerheten (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson, 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev att stöd fanns att tillgå men att stress kunde vara ett problem. 

På grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet att ge patienter den tillsyn som krävdes, 

vilket stöds av Enns & Jo-Ann (2016) som undersökte parametrar som påverkade vården 

av patienten. Studien visade att tidsbrist samt hög arbetsbelastning var betydande faktorer 

som påverkade vårdandet av patienten negativt. 

Det var  tillåtet av de mer erfarna kollegorna att ta ett steg tillbaka och tillåtas att vara ny 

och lära av den med mer erfarenhet. Stressen kan  innebära att möjligheten för stöd 

försämras. Tidigare forskning har visat på ett samband mellan hög arbetsbelastning och 

patientsäkerhet. Ett väl fungerande lagarbete är en viktig faktor för att akutmottagningen 

ska fungera på ett bra sätt (Grover, Porter, & Morphet, 2017).  
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Idag finns ett regionalt introduktions- och utvecklingsprogram i Jönköpings län. 

Programmet erbjuds till alla nyanställda sjuksköterskor som fått sin 

sjuksköterskelegitimation de senaste tolv månaderna. Eftersom programmet är 

gemensamt för alla sjuksköterskor är innehållets fokusering mot akutsjukvård mycket 

begränsad, och ger därför de sjuksköterskorna som ska arbeta på akutmottagningen 

mindre förberedelse för den akuta verksamheten som de ska vara verksamma inom.  

Det tar 18-24 månader att uppnå tillräcklig kompetens för att kunna arbeta på hela 

akutmottagningen. Under hela denna inlärningsprocess krävs stöd (Kingsnorth-Hinrichs, 

2009). Det kan vara svårt att ha samma introduktionsprogram till alla sjuksköterskor då 

arbetet på vårdavdelningar och akutmottagningar skiljer sig åt. För att minska de mindre 

erfarna sjuksköterskornas upplevda osäkerhet skulle det därför vara av vikt att 

programmet anpassas mer till akutsjukvård.  

9 Slutsats 

Att vara mindre erfaren sjuksköterska på akutmottagningen är en utmaning. Tack vare 

stöttande kollegor så fungerar arbetet väl och patienterna får en god och säker vård. Det 

introduktions- och utvecklingsprogram som finns idag i Region Jönköpings län är 

uppskattat men riktar sig förhållandevis lite mot akutsjukvård. Det kan finnas svårigheter 

att tillämpa samma program för vårdavdelning och akutmottagning då arbetet skiljer sig 

åt. Det finns utrymme till förbättring genom exempelvis att introduktionen anpassas 

utifrån klinik, önskemål, tidigare kunskap och erfarenheter.  

Det tar tid att som ny komma in i arbetet och känna sig trygg och det måste få ta tid. Att 

utveckla kompetensen gällande akut omhändertagande av patienter går ej att få på annat 

sätt än genom praktisk övning och teoretisk kunskap. Arbetet på akutmottagning är ett 

lagarbete där tillit, stöd och kommunikation är väsentliga delar för en väl fungerande 

vård. Resultatet från studien belyser vikten av stöd och introduktion till de mindre erfarna 

sjuksköterskorna. För att kunna ge det stöd som de mindre erfarna är i behov av krävs en 

säkrad kompetens hos kollegorna på akutmottagningen. Ett förslag till vidare forskning är 

hur akutmottagningarna ska lyckas behålla de erfarna sjuksköterskorna som arbetar idag. 
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Att undersöka hur de erfarna sjuksköterskorna ser på sin handledande roll samt hur 

kompetensen säkerställs är av vikt för en fortsatt trygg arbetsmiljö och vård på 

akutmottagningen. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide 

Kom ihåg; uppmuntra, ställ följdfrågor, ställ en fråga i taget, undvik komplicerade ord 

och frågor, Lyssna! 

Inledning: Vi sitter här tillsammans för att vi vill veta hur du upplever att det är att 

arbeta på en akutmottagning. Du behöver inte tänka på att svara på ett visst sätt, det 

finns inga rätt eller fel svar. Det är din berättelse som vi är intresserade av. Jag/vi 

kommer att ställa vissa frågor som rör det jag vill veta men du styr själv vad du vill 

berätta för oss. Vi kommer att spela in vårt samtal och du kan när som helst be om en 

paus eller avbryta din medverkan i intervjun utan att förklara varför. Det kommer i så 

fall inte få några konsekvenser för dig. Ska vi börja? 

 

Har du läst informationsbrevet? 

Har du fyllt i samtyckesblanketten? 

Deltagande är frivilligt och du får avbryta när du vill. 

 

Din ålder? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på akutmottagningen? 

Varför sökte du arbete på akutmottagningen? 

Vilka förväntningar hade du inför arbetet på akutmottagningen? 

Blev det som förväntat? 
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Berätta om din inskolning/introduktion på akutmottagningen.  

Fick du något skriftligt häfte som hjälp? (checklista) 

Hur upplevde du längden på inskolningen? 

Hade du samma handledare under inskolningen? 

Vad var bra?  

Saknade du något? 

Hur upplevde du det när inskolningen var slut, när det var dags att börja arbeta ”själv”? 

Berätta om dina arbetsuppgifter. 

Har alla sjuksköterskor samma uppgifter? 

Vad finns det för svårigheter med arbetet? 

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper? 

 

Vad får dig att känna trygghet i arbetet? 

När? 

Kan du ge något exempel? 

 

Finns det situationer då du upplever stress? 

När? 

Hur hanterar du stress? 

Finns det situationer när du upplever osäkerhet i ditt arbete? 

Kan du ge något exempel? 
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Hur agerar du när du upplever osäkerhet? 

Finns stöd/hjälp att tillgå när du behöver? Berätta. 

Önskar du mer stöd?  

När? 

 

Hur tror du att patienterna påverkas när det är många mindre erfarna sjuksköterskor på 

akutmottagningen?  

Vad kan vara positivt med det?  

Eller negativt? 

Tror du att det kan påverka patientsäkerheten? 

Hur agerar du i så fall? 

 

Vilket råd skulle du vilja ge till en nyexaminerad sjuksköterska som skall börja arbeta på 

en akutmottagning? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Bakgrund 

Tillströmningen av patienter till akutmottagningen ökar i hela landet. På 

akutmottagningarna i Sverige är det idag problem att bemanna med erfarna 

sjuksköterskor. Underbemanningen medför en ökad risk för felaktiga bedömningar 

(enligt IVO). 

Vårdplatsbrist är ett stort problem och leder till att patienter vistas på akutmottagningen 

under lång tid. Det kan leda till brister gällande övervakning och omvårdnad då 

resurserna prioriteras till de som är svårast sjuka. 

Enligt §HSL1982:763 är liksom alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, 

verksamheten vid en akutmottagning ålagd att tillhandahålla god och kvalitativ vård som 

tillgodoser patienternas behov av trygghet och säkerhet. 

 

Syfte 

Vi vill genom denna studie beskriva mindre erfarna sjuksköterskors upplevelse av att 

arbeta på en akutmottagning. Hur uppfattas den egna kompetensen i relation till det 

komplexa arbetet på akutmottagning. Hur påverkas patienterna och patientsäkerheten? 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi söker grundutbildade sjuksköterskor som arbetat på akutmottagning i max ett års tid 

och vi vänder oss till de tre akutmottagningarna i Region Jönköpings län (Jönköping, 

Eksjö, Värnamo). 

 

Studiens genomförande 

Intervju med en person i taget under ca 20 minuter. 

 

Fördelar med deltagande i studien 
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Vi hoppas att resultatet skall leda till en ökad förståelse för hur det är att vara mindre 

erfaren sjuksköterska och arbeta på en akutmottagning. Vad kan göra det bättre för både 

sjuksköterska och patient? 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna i studien kodas och informanterna kommer ej kunna identifieras. Vi kommer 

inte nämna vilket sjukhus den deltagande arbetar på förutom att det är i Region 

Jönköpings län. 

 

Information om studiens resultat 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare 

motivering. 

 

Ansvariga 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student/författare:  

Emma Gannsjö 

emma.gannsjo@rjl.se 

Telefon: 0736154443 

 

Student/författare:  

Michael Tranell 

michael.tranell@rjl.se 

Telefon: 0767656845 

mailto:emma.gannsjo@rjl.se
mailto:michael.tranell@rjl.se
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Handledare:  

Marie Kirsebom 

marie.kirsebom@lnu.se 

  

mailto:marie.kirsebom@lnu.se
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Bilaga 3 Samtyckesformulär. 

 

 

  

 

 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien (Mindre erfarna sjuksköterskors 

upplevelser av sin egen kompetens i arbetet på akutmottagningen), fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

______________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

______________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

______________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

______________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 4. Etisk egengranskning 

 

 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller 

psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens   x 
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eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 

att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart 

framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 

skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

x   

11 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x   

 


