
 

 

 

 

  

Sjuksköterskors upplevelser 

av arbetsmiljöns inverkan på 

vårdandet som utförs på 

akutmottagningen 

- En intervjustudie 

 

  

Författare: Linnéa Dufva Svensson, Fannie 

Rydén 

Handledare: Rosemarie Klefsgård 

Examinator: Carina Harstäde 

Termin: VT19 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ10E 

Magisteruppsats 



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen 

enligt Socialstyrelsen. Detta leder ofta till överfulla akutmottagningar med 

långa väntetider, ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad 

patientsäkerhet. Sjuksköterskan har en betydande roll gällande vårdandet av 

patienten och upprätthållandet av patientsäkerheten. Tidigare forskning visar 

oftast på hur sjuksköterskan påverkas av arbetsmiljön och inte vilken 

inverkan arbetsmiljön har på vårdandet. Det är därför av vikt att undersöka 

hur sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön inverkar på vårdandet. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljöns inverkan på det 

vårdandet som utförs på akutmottagningen. 

Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes med elva 

sjuksköterskor som arbetade på två olika akutmottagningar. Analysen 

gjordes med hjälp av en latent innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet redovisas utifrån temat “Arbetsmiljöns betydelse för det 

uteblivna vårdandet” och därefter i de två kategorierna “Arbetsbelastningens 

inverkan på patienten” samt “Resursernas inverkan på patienten”. I dessa två 

kategorier återfinns totalt åtta underkategorier som redovisar att när 

arbetsbelastningen är hög påverkas patienten negativt och risken för 

vårdskador ökar. Faktorer som lokaler och bemanning var även något som 

sjuksköterskorna upplevde påverkade patienten och därmed 

patientsäkerheten i form av bristande integritet och möjlighet att bedriva god 

vård.  

Slutsats: En hög arbetsbelastning leder att vårdandet av patienten försämras, 

vilket kan resultera i ökad risk för vårdskada och onödigt lidande för 

patienten. Vårdskador kan leda till längre vårdtider som bland annat påverkar 

samhället negativt i form av ökade vårdkostnader.  
 

Nyckelord 
Akutmottagning, arbetsbelastning, arbetsmiljö, lidande, livsvärld, 

patientsäkerhet, sjuksköterska. 

  



 

Abstract 

Background: The number of patients at emergency departments in Sweden 

are annually increasing. This often leads to overcrowded emergency 

departments with long waiting times, an increased working load, impaired 

working environment and patient safety. The nurse has an important role in 

the nursing care and maintaining the patient safety. Earlier research has 

usually shown how nurses are affected by the working environment and not 

the working environment’s impact on the caring. Therefore it is important to 

examine the nurses experience of the working environment’s impact on the 

nursing caring. 

Purpose: Illustrate the nurses’ experience of the working environment’s 

impact on the nursing caring at the emergency department.  

Method: A qualitative semi-structured interview study was performed with 

eleven nurses at two different emergency departments. The analysis was 

made using a latent content analysis. 

Results: The results are based on the theme “The working environment’s 

impact on the missing care”, two categories “The workload impact on the 

patient” and “The resources’ impact on patient safety”, and eight 

subcategories showing that a high workload affects the patient safety and 

increases the risk of health care injuries. According to the nurses, factors like 

facilities and staffing were also affecting the patients’ integrity and the 

nurses’ ability to perform good care. 

Conclusion:  High workload leads to an impaired nursing care, which may 

result in increased risk of health care injuries and unnecessary suffering for 

the patient. Health care injuries can lead to longer hospital stays which for 

example affects the society negatively in increased costs.   

 

Keywords 
Emergency department, life world, nurse, patient safety, suffering, working 
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1 Inledning 

Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt 

Socialstyrelsen (2017a). Fler patienter än tidigare väljer att söka sig till 

akutmottagningarna jämfört med föregående år. Inspektionen för vård och 

omsorg [IVO] (2017) menar att samtidigt som inflödet av patienter ökar 

minskar också utflödet av patienter till vårdavdelningarna. Detta leder till en 

försämrad arbetsmiljö med överfulla akutmottagningar, långa väntetider, hög 

arbetsbelastning och därmed en sviktande patientsäkerhet (IVO, 2017; 

Socialstyrelsen, 2017a; van der Linden, Meester & van der Linden, 2016). I 

dagens läge är detta ett vanligt förekommande fenomen som det ofta 

rapporteras om i media. Tidigare forskning visar att det oftast är 

sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljön och inte hur patienten påverkas 

som belyses. Sjuksköterskan har en betydande roll gällande vårdandet av 

patienten och upprätthållandet av patientsäkerheten (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening [SENA], 2017). Det är 

därför av stor vikt att undersöka hur sjuksköterskor upplever att vårdandet 

påverkas av arbetsmiljön för att kunna förbättra vårdandet av patienten.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Vården på akutmottagningen 

Wikström (2012) beskriver akutmottagningen som en enhet avsedd för de 

patienter med akut skada eller sjukdom, det är en hög omsättning av patienter 

och arbetet ska utföras snabbt. Ett arbetspass på akutmottagningen innebär 

att sjuksköterskan träffar ett stort antal patienter under en intensiv och kort 

tid. Det kan exempelvis handla om patienter som varit med om traumatiska 



 

2(45) 

 

händelser, patienter som är svårt skadade eller barn som avlider. Dessa 

traumatiska händelser och möten präglar dock inte alltid arbetet på 

akutmottagningen. Arbetet varierar och kan skilja sig åt från dag till dag. De 

patienter som kommer till akutmottagningarna söker antingen på eget 

initiativ eller genom att de blivit remitterade av andra vårdinstanser, 

exempelvis vårdcentraler eller vårdguiden 1177. Det finns även de patienter 

som anländer till akutmottagningen med ambulans, polis eller 

räddningstjänst, både frivilligt och ofrivilligt. Bland patienterna på 

akutmottagningen varierar åldrarna från nyfödda till människor som befinner 

sig i livets slutskede. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] (2013) står patienterna som är över 65 år för 40 % av besöken på 

landets akutmottagningar. Detta på grund av den högre åldern och med 

åldern följer också ett större behov av akut vård, särskilt för de äldre 

multisjuka patienterna. Wikström (2012) menar att orsaken till att dessa 

patienter söker sig till akutmottagningen kan vara allt från akuta åkommor 

till mindre akuta ärenden. Tillsammans vistas alla dessa patienter i en och 

samma miljö och delar på de resurser som finns tillgängliga. Resurserna som 

finns måste fördelas på ett adekvat sätt och därför måste en prioritering av 

patienterna utföras, en så kallad triagering. Triageringen görs genom att 

sjuksköterskan värderar vitalparametrar och symtom hos patienten för att 

prioritera bland patienterna. Prioriteringen handlar om att de patienter som är 

i störst behov av vård ska bli omhändertagna först och få träffa en läkare 

inom en viss tid. Det är utifrån triageringen som vård- och väntetiderna 

skiljer sig åt för de olika patienterna (Wikström 2012). 

 

Akutsjukvård innebär den vård som en sjuksköterska eller akutsjuksköterska 

ger till en patient som plötsligt drabbats av ohälsa. Det är inte begränsat till 

tid eller organisatorisk tillhörighet, akutsjukvården bedrivs oberoende av 

plats och verksamhet under dygnets alla timmar. Akutsjukvården är ett 
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verksamhetsområde som står inför omfattande förändringar i syfte att 

förbättra vårdmötet samt tillfredsställa individens vårdbehov och samtidigt 

motsvara samhällets förväntningar på en säker, god och tillgänglig vård 

(SENA, 2017). Inom akutsjukvården arbetar läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor som bildar ett team för att arbeta och bidra med olika 

kunskaper till patientens vård. Teamet gör en första bedömning av patienten 

för att sedan ta ställningstagande till rätt vårdnivå. Akutsjukvård är ett 

teamarbete där personalen måste kunna fatta snabba beslut upprepade gånger 

och vara fokuserade på sina respektive arbetsuppgifter (Wikström, 2012).  

 

2.2 Sjuksköterskans ansvar och kompetens på akutmottagningen 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning kan både vara 

grundutbildade och specialistutbildade. Sedan några år tillbaka finns det en 

specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning akutsjukvård. Därför 

finns det även andra specialistutbildningar som också lämpar sig för arbete 

på en akutmottagning, det är främst den specialisering med en prehospital 

inriktning men också de specialiseringar som finns inom intensivvård och 

anestesi (SENA, 2017; Wikström, 2012). 

Definitionen av en specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård, även 

kallad akutsjuksköterska är enligt SENA (2017) en legitimerad sjuksköterska 

med examen på avancerad nivå med en inriktning mot akutsjukvård. 

Akutsjuksköterskan ska ha förmågan att ge avancerad evidensbaserad vård 

och omvårdnad till den patient som plötsligt drabbats av ohälsa. 

Akutsjuksköterskan måste kunna baserat på anamnes, tecken och symtom 

identifiera potentiellt livshotande tillstånd och ibland självständigt kunna 

påbörja farmakologisk behandling samt medicinsk utredning. Vidare bör 

akutsjuksköterskan kunna bedöma vårdbehov samt vårdnivå, prioritera och 

sortera för att kunna säkerställa en säker och god vård för patienter och 
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anhöriga inom akutsjukvård. Det är också av vikt att akutsjuksköterskan kan 

kommunicera med patienterna, arbeta personcentrerat och att göra 

patienterna delaktiga (SENA, 2017).  

 

2.3 Vad innebär en säker vård på akutmottagningen 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är det av vikt att som 

sjuksköterska ha kunskap om de risker som finns och att arbeta så att dessa 

risker minskar för att uppnå en säker vård. En säker vård handlar om att 

arbeta patientsäkert och för att skapa en god patientsäkerhet är det viktigt att 

inta ett personcentrerat förhållningssätt i vårdandet samt att informera 

patienter och anhöriga. Enligt 6 §, kap. 1, i SFS 2010:659 definieras 

patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Definitionen av vårdskada är 

lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom och dödsfall som hade 

kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade utförts under patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Det är därför 

vårdgivarens ansvar att utreda och analysera händelser då en vårdskada har 

uppkommit eller när det finns risk för att vårdskada ska uppkomma för att 

kunna förebygga att framtida patientsäkerhetsrisker uppstår. Vårdgivaren ska 

då tillgodose att arbetet utförs på ett sätt som förebygger att vårdskador 

uppstår samt att kravet på en god vård upprätthålls (SFS 2010:659, kap. 3, 1 

§, 2 §). Enligt 1 §, kap. 5, i SOSFS 2017:30 handlar upprätthållandet av en 

god vård bland annat om att vården ska utföras på det sätt som tillfredsställer 

patientens behov av säkerhet. När patientens behov av säker vård inte 

tillgodoses uppstår vårdskador som leder till lidande för den enskilde 

patienten (Socialstyrelsen, 2017b). 
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2.4 Arbetsmiljön på akutmottagningen 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att arbetsmiljön är en del i 

grundförutsättningarna som finns för möjligheten att utföra en säker vård. 

Enligt Arbetsmiljöverket (u.å) definieras arbetsmiljö som ett begrepp som 

innefattar de biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och 

tekniska faktorer som påverkar arbetet och omgivningen i arbetet. 

Arbetsmiljön är ett stort område men kortfattat handlar det bland annat om 

lokalernas fysiska utformning och ergonomiska utformning. Det handlar 

också om faktorer som hot och våld, tillgången till ändamålsenliga 

hjälpmedel, den psykiska hälsan, vilken arbetsbelastning som råder, hur 

arbetstider är samt om miljö är trivsam och goda arbetskamrater. 

Arbetsmiljön på akutmottagningarna anses ofta vara stressig och påfrestande 

och den påverkar därför inte bara vårdpersonalen utan också direkt och 

indirekt de patienter och anhöriga som vistas på akutmottagningen och 

vårdandet av dem (Wikström, 2012). 

 

2.4.1 Den fysiska arbetsmiljön på akutmottagningen 

Den fysiska arbetsmiljön och att hjälpmedel finns tillgängligt är som nämnt 

innan också en faktor som påverkar arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, u.å). 

Tidigare forskning visar enligt Eriksson et al. (2018) att akutmottagningens 

lokaler inte upplevs vara anpassade för den vård som patienterna behöver när 

de vistas under en längre tid på akutmottagningen. Utrustning som ska 

användas för immobilisering, de hjälpmedel som är till för små 

lägesändringar och bland annat kuddar är exempel på saker som inte finns 

tillgängliga i tillräcklig utsträckning. Ytterligare en faktor som gör 

patienterna inte ska vistas under längre tid på akutmottagningen är att det 

endast finns ett begränsat antal ringklockor. Detta gör att det vid 

överbelastning, då patienter flyttas till förmån för de nya patienter som 

anländer, finns risk att patienter hamnar på avskilda platser där de inte kan få 
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kontakt med vårdpersonalen. Dessutom är miljön på akutmottagningen 

stressig och högljudd vilket kan påverka patienterna, särskilt om de är 

oroliga, ångestfyllda eller desorienterade (ibid). 

En annan faktor som påverkar den fysiska arbetsmiljön på akutmottagningen 

är bemanningen. Akutmottagningens bemanning är inte anpassad för att ta 

hand om de patienter som blir kvar på akutmottagningen i väntan på en 

vårdplats, särskilt inte vid de tillfällen då det samtidigt är höga inflöden av 

patienter till akutmottagningen (Eriksson et al., 2018; Socialstyrelsen, 

2017a). 

 

2.4.2 Hot och våld på akutmottagningen 

Han, Lin, Barnard, Hsiao, Goopy och Chen (2017) menar att hot och våld 

kan vara en faktor som påverkar arbetsmiljön på akutmottagningen. Enligt 

Wikström (2012) måste sjuksköterskorna prioritera bland patienterna som 

befinner sig på akutmottagningen eftersom de har olika tillstånd med olika 

allvarlighetsgrad. Detta gör att patienter och anhöriga ibland upplever att de 

inte får den vården som de vill ha eller behöver ha. Det kan resultera i att 

aggression och irritation uppstår hos patienter och anhöriga (Wikström, 

2012). Enligt Han et al. (2017) upplever sjuksköterskorna på 

akutmottagningen att de ofta får uppleva verbalt våld eller hot från patienter 

och anhöriga. Hot och våld av detta slag påverkar sjuksköterskorna negativt 

vilket också gör att patienterna påverkas negativt genom att vårdandet som 

sjuksköterskorna utför försämras (Gates, Gillespie, & Succop, 2011).  

 

2.4.3 Arbetsbelastningen på akutmottagningen 

Enligt Eriksson et al. (2018) visar tidigare forskning att arbetsbelastningen är 

en av de faktorer som påverkar arbetsmiljön på akutmottagningarna runt om i 

världen. Sun et al. (2012) menar att det finns ett samband mellan en hög 
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arbetsbelastning och en ökad dödlighet bland kritiskt sjuka patienter som 

vårdas på akutmottagning. Arbetsbelastningen blir hög på 

akutmottagningarna då inflödet av antalet patienter ökar samtidigt som 

vårdplatsbrist råder på vårdavdelningarna. Patienterna blir på grund av 

vårdplatsbristen kvar på akutmottagningarna, arbetsbelastningen blir hög och 

därmed blir också väntetiderna långa. Eftersom att omhändertagandet av de 

mest akut sjuka patienterna prioriteras före de basala omvårdnadsåtgärderna 

försämras även patientsäkerheten och risken för att vårdskador ska uppstå 

ökar (Burström et al., 2013; Eriksson et al., 2018; IVO, 2017; 

Socialstyrelsen, 2017a; van der Linden et al. 2016; Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2016). Detta leder till att akutmottagningarna enligt Eriksson et al. 

(2018) upplevs kunna bli en farlig plats att på vistas för patienterna under en 

längre tid. Det är därför av vikt att belysa hur sjuksköterskorna upplever att 

arbetsmiljön inverkar på det vårdandet som utförs på akutmottagningen.  

 

3 Teoretisk referensram 

Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, vårdvetenskapens 

syfte är att bidra till kunskap som kan utveckla och förbättra vårdandet av 

patienten. Målet med vårdvetenskapen är att med patienten i centrum stärka 

och stödja patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt 

Nyström (2003) är vårdandet av patienten komplext på akutmottagningen, 

många olika faktorer påverkar vilket gör att patientens centrala roll kan 

hamna i skymundan. Studien utgår därför i begreppen livsvärld, vårdande 

relation, välbefinnande och lidande för att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av hur vårdandet påverkas av arbetsmiljön på akutmottagningen. 
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3.1 Livsvärld  

Det är med hjälp av livsvärlden som världen upplevs och erfars. Alla 

patienter har en unik och egen livsvärld utifrån de olika erfarenheter som 

patienten bär på (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det genom livsvärlden som 

sjuksköterskan i mötet med patienten får en förståelse för patientens livsvärld 

och det är genom livsvärlden som patienten upplever hälsa, välbefinnande 

och lidande. Det är med hjälp av livsvärlden i vårdandet som sjuksköterskan 

på akutmottagningen kan utföra en god vård samt främja hälsa och 

välbefinnande (Nyström, 2003). 

 

3.2 Välbefinnande och vårdande relation 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en patient som upplever 

välbefinnande även upplever hälsa. Patienter som lider av sjukdom strävar 

mot att uppleva välbefinnande och det är sjuksköterskans uppgift att i 

vårdandet stärka välbefinnandet när ohälsa hotar patienten. Enligt Wiklund 

(2003) är det i den vårdande relationen som patient och vårdare möts, där kan 

patienten uttrycka sina problem och behov. I den vårdande relationen sker 

vårdandet och utan den blir vården inte längre vårdande. Det är därför av vikt 

att sjuksköterskan skapar en vårdande relation för att i vårdandet få tillgång 

till patientens livsvärld och då kunna främja hälsa och välbefinnande samt 

lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3.3 Lidande 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är upplevelsen av lidande är en 

subjektiv upplevelse som kan upplevas av alla människor. Eriksson (1994) 

menar att lidandet finns i tre former, livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Vårdlidande är det patienten upplever då det finns brister i vård 
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och behandling. Sjukdomslidande är det lidande som uppstår på grund av 

upplevelser av förnedring och skam som patienten kan relatera till sin 

behandling och sjukdom. Livslidande avser hur den specifika patienten 

berörs när denne drabbas av sjukdom eller ohälsa. Det är därför av vikt att ha 

lidandet i beaktning och uppmärksamma det för att kunna utföra en god vård 

av patienten på akutmottagningen (Eriksson, 1994; Nyström, 2003; Wiklund, 

2003). 

 

4 Problemformulering 

Till akutmottagningarna kommer varje dag, dygnet runt akut sjuka patienter 

som är i behov av akut vård. I dagsläget är det på akutmottagningarna i 

Sverige men även internationellt ofta ett högt inflöde av patienter samtidigt 

som utflödet till vårdavdelningarna inte är lika stort. Det låga utflödet till 

vårdavdelningarna beror till största del på den vårdplatsbrist som råder på 

många av landets vårdavdelningar. När det inte finns några vårdplatser för 

patienterna på vårdavdelningarna blir de därför kvar på akutmottagningen 

under en längre tid än vad verksamheten är anpassad för. Det blir då en hög 

arbetsbelastning på akutmottagningarna med långa väntetider som följd. 

Detta är en del av de faktorer som bidrar till att arbetsmiljön försämras och 

därmed försämras också vårdandet av patienten och patientsäkerhetsrisker 

uppstår. Det faktum att patientsäkerheten inte kan upprätthållas bidrar till att 

patientens rätt till god vård inte tillgodoses. Patienterna riskerar att utsättas 

för medicinska fel samt negativa händelser, till exempel utvecklande av 

trycksår eller fallskador.  Sjuksköterskans möjlighet till att inta ett 

livsvärldsperspektiv, lindra lidande, skapa vårdande relationer eller främja 

hälsa och välbefinnande hos patienterna minskar därmed också. Det gör att 

det hos patienten uppstår ett lidande till följd av hälso-och sjukvården, 

således ett vårdlidande. Detta trots att sjuksköterskan i vårdandet ska lindra 
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patientens lidande för att hälsa ska kunna upplevas. Det är därför av stor vikt 

att belysa sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljöns inverkan på vårdandet 

på akutmottagningen. Detta för att få möjlighet att förbättra vården av 

patienten så att hälsa och välbefinnande kan upplevas trots sjukdom. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljöns 

inverkan på vårdandet som utförs på akutmottagningen.  

6 Metod 

Studien syftade till att studera sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter, 

därför genomfördes en empirisk studie med en kvalitativ ansats då metoden 

ansågs mest lämpad för studiens syfte (Polit & Beck, 2016). Vidare 

genomfördes studien med en induktiv ansats. Det innebär att data granskades 

genom att författarna försökte tolka och förstå fenomen samt att 

förutbestämda kategorier har undvikits då de framträdde först efter att 

innehållsanalysen utfördes. Författarna valde att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att belysa 

sjuksköterskornas upplevelser (Kristensson, 2014). 

6.1 Urvalsförförande 

Urvalet för studien gjordes genom ett strategiskt urval. Det strategiska 

urvalet genomfördes för att få fram informanter till studien som kunde svara 

an på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Kontakt togs med 

respektive verksamhetschef på två olika akutmottagningar angående antalet 

sjuksköterskor som skulle kunna vara intresserade av att delta i en studie. 
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Detta för att säkerställa att underlag fanns för att svara an på studiens syfte. 

De två akutmottagningar där studien genomfördes tillhörde två olika sjukhus. 

Det ena sjukhuset var ett universitetssjukhus med cirka 67 000 

akutmottagningsbesök per år och den andra ett medelstort akutsjukhus med 

cirka 75 000 akutmottagningsbesök per år. De två sjukhusen var belägna i 

södra och mellersta delarna av Sverige.  

Efter godkännande av handledaren skickades ett informationsbrev om 

förfrågan och godkännande om genomförande av en intervjustudie (Bilaga 

A) till respektive verksamhetschef på de två akutmottagningarna. Efter 

godkännande av verksamhetschefen kontaktades sjuksköterskor både via 

enhetschefen och genom personlig kontakt,  informationsbrevet (Bilaga B) 

bifogades via mail. Sjuksköterskor som passade in på inklusionskriterierna 

valdes ut av både enhetschefen och författare. De utvalda sjuksköterskorna 

fick sedan också ta del av informationsbrevet (Bilaga B) för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjuerna.  

Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning och de skulle varit 

verksamma på de två utvalda akutmottagningarna under minst sex månader. 

Exklusionskriterierna var sjuksköterskor som arbetade på de utvalda 

akutmottagningar via bemanningsföretag. Ålder och kön avgränsade inte 

urvalet. 

6.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. En 

semistrukturerad intervju innebär att ett antal huvudsakliga frågor finns med i 

intervjuguiden som under intervjun kompletterades med följdfrågor för att få 

fram en djupare och mer detaljerad beskrivning i informanternas svar 

(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2016). Denna intervjumetod 

valdes då den var bäst lämpad eftersom att deltagarna skulle beskriva sina 
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upplevelser och erfarenheter. Författarna utgick ifrån en intervjuguide 

(Bilaga C) som utformades och användes som utgångspunkt av författarna 

(Forsberg & Wengström, 2016). Intervjuguiden utformade författarna 

tillsammans med handledaren genom att författarna gjorde ett förslag på en 

intervjuguide som handledaren sedan gav återkoppling på gällande hur 

intervjufrågorna skulle formuleras. 

Innan de första intervjuerna genomfördes gjorde författarna två 

pilotintervjuer med två informanter. Detta för att öva sin intervjuteknik men 

också för att undersöka frågornas relevans, djup och om information som 

framkom svarade an till syftet. Intervjufrågorna omformulerades efter 

genomförandet av pilotintervjuerna för att de skulle bli lättare att förstå för 

informanterna. Nya intervjufrågor lades till och vissa togs bort då de var 

svåra att förstå eller gav samma svar som tidigare frågor, detta för att på ett 

bättre sätt svara an till studiens syfte. De två informanterna som deltog i 

pilotintervjuerna är inte inkluderade i studien. 

6.2.1        Informanter 

Informanterna arbetade på två olika akutmottagningar och utifrån 

bakgrundsfakta motsvarade informanterna inklusions-och 

exklusionskriterierna. Informanterna bestod av nio kvinnor och två män i 

åldrarna 25 till 60 år. Dem hade haft anställning på de aktuella 

akutmottagningarna mellan två och 33 år. Av informanterna var det sex 

stycken som hade en specialistutbildning och av dessa var det tre stycken 

som var utbildade till akutsjuksköterska och de tre återstående hade någon av 

de andra specialistutbildningarna. Informanterna bestod också av en 

sjuksköterska som var under utbildning till akutsjuksköterska och en 

sjuksköterska som hade utbildningen som var föregångaren till dagens 

utbildning till akutsjuksköterska. 
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6.2.2        Intervju 

Författarna genomförde 11 intervjuer med sex specialistutbildade 

sjuksköterskor och fem grundutbildade sjuksköterskor med minst två års 

arbetserfarenhet på akutmottagningen. Till en början planerades att 

genomföra 12 intervjuer men ett bortfall uppstod under datainsamlingen på 

grund av sjukskrivning. Trots detta kunde intervjuerna genomföras tills dess 

att datamättnad hade uppnåtts, vilket enligt Polit och Beck (2016) innebär att 

ingen ny information tillkommer under datainsamlingen. Intervjuerna varade 

i cirka 20 minuter och spelades in på band för att sedan transkriberas. Endast 

en av författarna deltog vid varje intervju (Polit & Beck, 2016).  

Intervjuerna på den ena akutmottagningen genomfördes på arbetstid i ett 

samtalsrum bokat av kliniken och beläget i en korridor på den aktuella 

akutmottagningen. Intervjuerna inleddes med att informanterna återigen fick 

läsa igenom informationsbrevet. Författaren tydliggjorde syftet för 

informanterna och informerade bland annat om att deltagandet var frivilligt, 

att författaren har sekretess och att informanten när som kunde avbryta 

intervjun. Detta för att försäkra sig om att informanterna hade förstått 

förutsättningarna. Författaren svarade också på de frågor som informanterna 

hade. Två av informanterna hade inte fått informationsbrevet av enhetschefen 

innan intervjuerna vilket gjorde att författaren beskrev mer ingående för dem 

vilket syfte studien hade samt informanternas rättigheter angående frivilligt 

deltagande, att de när som helst kunde avbryta intervjun och att författaren 

hade sekretess. Därefter skrev informanterna på samtyckesformuläret och 

intervjuerna började.  

Vid akutmottagningen där intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum beläget 

i en korridor på akutmottagningen upplevdes vissa av informanterna 

stressade av de larmen som ringde utanför. Vid ett tillfälle knackade även en 

kollega till en av informanterna på fönstret som fanns i samtalsrummet ut till 

korridoren. Den informant som deltog vid den sista intervjun på samma 
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akutmottagning hade inte fått någon information om att en intervju skulle ske 

och att denne skulle vara delaktig. Därför informerade författaren ytterligare 

om vikten av att deltagandet var frivilligt, att intervjun när som helst kunde 

avbrytas och att författaren hade sekretess. Informanten fick även tid på sig 

att läsa igenom informationsbrevet, ställa frågor och ta ställning till om 

denne ville delta i intervjun. Intervjuerna på den andra akutmottagningen 

genomfördes utanför arbetstid i  lokaler både på och utanför arbetsplatsen. 

6.3 Dataanalys 

Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys, vilken enligt Lundman och 

Graneheim (2012) används för att urskilja skillnader och likheter i 

intervjuerna. En kvalitativ innehållsanalys används inom vårdvetenskapen 

vid analys av texter såsom transkriberade intervjuer, vilket är det som har 

utgjort data i denna studie. Detta analyssätt används även för att hantera stora 

mängder data och för att dela in datan i olika kategorier samt för att få en 

ökad förståelse av innehållet. Analysen av intervjuerna utgick från en 

induktiv ansats, vilket innebär att intervjuerna har analyserats på ett objektivt 

sätt (Lundman & Graneheim, 2012).  

Intervjuerna transkriberades enskilt av författarna vilket innebär att 

intervjuerna skrevs ned ordagrant. Författarna läste sedan igenom det 

transkriberade materialet flera gånger för få att en helhetsbild av materialet 

innan analysen inleddes. En latent kvalitativ innehållsanalys användes vilket 

innebär att meningsbärande enheter togs ut som sedan kodas och 

kategoriseras (Forsberg & Wengström, 2016; Graneheim & Lundman, 2004). 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller den kvalitativa 

innehållsanalysen flera olika steg. Det första steget i analysen var att ta ut 

meningsbärande enheter som svarade an till syftet. Meningsbärande enheter 

är delar av det transkriberade materialet som text, meningar eller ord som 

tillsammans bildar ett sammanhang. Därefter kondenserades de 
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meningsbärande enheter vilket innebär att de meningsbärande enheterna görs 

kortare utan att det centrala innehållet försvinner. Detta för att sedan koda de 

kondenserade meningarna, vilket innebär att de kondenserade meningarna får 

en kod som speglar meningens innehåll. Författarna diskuterade sedan fram 

och tillbaka de olika koderna och jämförde skillnader och likheter mellan de 

olika koderna och utformade ett tema, två kategorier och åtta underkategorier 

(Forsberg & Wengström, 2016; Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att patienterna 

upplever stress eller 

känner sig stressade på 

grund av arbetsmiljön 

eller den miljö som vi 

har här på akuten. 

Arbetsmiljön på 

akuten skapar 

stress. 

Stress, oro, 

ångest 

Känslomässig 

inverkan 

Arbetsbelastningens 

inverkan på patienten 

Dem som ska läggas 

upp blir liggande här 

nere och det är ju en 

helt annan typ av vård 

till de patienterna som 

vi inte är så duktiga på 

för det är liksom inte 

vår bit 

Patienterna som 

ska läggas in blir 

kvar på 

akutmottagningen 

vilket leder till att 

akutens personal 

ska utföra 

avdelningsarbete 

som de inte 

känner att de kan 

Brister i 

kompetensen 
 

Bristen på rätt 

kompetens 

Resursernas inverkan på 

patienten 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie finns det enligt Helsingforsdeklarationen 

(2017) vissa krav som ska uppfyllas. Dessa krav är informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Dessa kraven 

har författarna tagit i beaktning under genomförandet av studien. 

Informationskravet och samtyckeskravet har upprätthållits genom att 
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informanterna fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga B) och de fick 

skriva under ett samtycke (Bilaga D) innan intervjuerna genomfördes. Efter 

att intervjuerna genomfördes avidentifieras intervjuerna och de förvarades på 

en säker plats för att inte riskera att obehöriga skulle komma i kontakt med 

materialet. Materialet kommer efter avslutad studie att förstöras och inte 

användas till andra studier. Enligt Kristensson (2014) fanns det inom etiken 

förutom de etiska kraven även fyra olika principer. Dessa principer är 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen, vilka är de principerna som har varit vägledande i arbetet 

med studien. Studien har genomförts med respekt för informanternas 

självbestämmande, frivilligt deltagande och att de när som skulle kunna 

lämna studien samt att de erhöll anpassad information om studien efter 

lämnat samtycke. Författarna tog också risken för skada eller obehag i 

samband med studien i beaktande och kom fram till att nyttan med studien 

var större än risken för skada. Genom att följa bestämmelser gällande 

sekretess och förvaring samt hantering av data minskade även risken för 

skada då deltagarna förblev anonyma. Avslutningsvis har informanterna i 

studien behandlats rättvist och deltagandet har skett på lika villkor 

(Kristensson, 2014). I enlighet med Etikkommittén sydosts (2019) formulär 

har en etisk egengranskning genomförts (Bilaga E). Utifrån formuläret och 

anvisningarna var ingen ansökan för rådgivande etisk granskning nödvändig 

för studiens genomförande. Enligt Forsberg & Wengström (2016) är det av 

vikt att författarna vid kvalitativ forskning gör sig uppmärksamma gällande 

den förförståelse som de har om det aktuella forskningsområdet. Kristensson 

(2014) menar att det vid objektiv granskning av insamlad data finns en risk 

att förförståelsen hos författarna leder till att egna tolkningar grundade på 

egna erfarenheter kan läggas till i resultatet. Författarnas förståelse av det 

undersökta området består i tidigare erfarenhet av arbete på en 

akutmottagning, varav den ena författaren fortfarande arbetar på en 

akutmottagning. Således är författarna insatta i hur arbetsmiljön och 
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patientsäkerheten kan se ut på en akutmottagning och även hur 

sjuksköterskan upplever att vårdandet kan påverkas. Genom att vara 

medveten om detta samt reflektera och diskutera minskar risken för att 

förståelsen påverkar resultatet (Polit & Beck, 2016).   

 

7 Resultat 

Efter analys av de 11 intervjuerna kunde ett tema, två kategorier och åtta 

underkategorier plockas ut som belyser sjuksköterskans upplevelse av 

arbetsmiljöns inverkan på patienten under vistelsetiden på akutmottagningen. 

 

Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier. 

Tema 

Arbetsmiljöns betydelse för det uteblivna vårdandet 

Kategorier Underkategorier 

Arbetsbelastningens inverkan på 

patienten 

● Känslomässig inverkan 

● Risk för brist i omvårdnaden 

● Bristen på bekräftelse  

● Bristande kommunikation 

● Risk för patientskada 

Resursernas inverkan på patienten  ● Bemanningens inverkan 

● Bristande lokaler 

● Bristen på rätt kompetens 

 

7.1 Arbetsbelastningens inverkan på patienten 

Under patientens vistelse på akutmottagningen upplevdes arbetsbelastningen 

som del i arbetsmiljön vara en av faktorerna som påverkade patienten och 
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patientsäkerheten. Patienten påverkades av den höga arbetsbelastningen 

genom att känslor uppkom under patientens vistelse på akutmottagningen 

som bidrog till både negativa och positiva följder. Den höga 

arbetsbelastningen upplevs också ge uppkomst till risker i vårdandet såsom 

brister i bekräftelsen av patienten, bristande kommunikation samt ökad risk 

för att patientskada skulle uppstå.  

Känslomässig inverkan 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att patienterna som vistades på 

akutmottagningen vid hög arbetsbelastning påverkas känslomässigt. Det 

framkom att flertalet av sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

påverkades negativt av arbetsmiljön. Detta eftersom att vissa av patienterna 

vid en hög arbetsbelastning fick ha sin plats i korridoren, de fick då ta del av 

arbetsmiljön som kunde vara både stressig, hotfull och jobbig att vistas i 

överlag. Sjuksköterskorna beskrev också att patienterna blev mer oroliga och 

ångestfyllda av att vistas i en arbetsmiljö som präglades av en hög 

arbetsbelastning. Sjuksköterskorna önskade att de skulle kunna erbjuda en 

lugnare miljö för patienterna att vistas i under tiden som de vårdades på 

akutmottagningen, “man hör ju klagomål när dom får sova över att dom får 

liksom inte tillfälle till vila, dom känner inte att det blir lugnt och tyst så att 

dom kan få sova” (Informant 6).  

Förutom känslor av oro, stress och ångest upplevde även sjuksköterskorna att 

patienterna påverkades av känslor av rädsla. En av informanterna beskrev att 

det var viktigt att inte blanda ihop ett aggressivt beteende hos en patient med 

att det faktiskt istället för aggression handlade om rädsla. Rädsla för att själv 

inte få den hjälp som behövs eller rädsla som uttrycks från anhöriga om att 

deras anhörig inte skulle få rätt hjälp i rätt tid. Många blev även frustrerade 

över hur triagesystemet fungerade och hur sjuksköterskorna med hjälp av det 

prioriterade bland patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna hade 
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svårt att förstå varför en patient får komma in i triagerummet före en annan 

även om denne har väntat en längre tid. Det uppstår då mycket frustrationer 

 

“Väntetider leder till att patienterna kanske känner sig otrygga, de 

tappar tålamodet och så blir det ingen bra kommunikation och saker 

kanske missas. Patienter kanske även tappar tillit för vården som gör 

att dem drar sig för att uppsöka nästa gång. Det känns som en ond 

cirkel” (Informant 9). 

Enligt vissa av sjuksköterskorna resulterade inte den höga arbetsbelastningen 

enbart i negativa konsekvenser för vårdandet. En av sjuksköterskorna 

beskrev att det också fanns patienter som upplevde att de hade det bra när de 

låg och väntade i korridorerna, det fanns mycket att titta på och då gick tiden 

fortare. Sjuksköterskorna beskrev också att de upplevde att patienterna var 

trygga och tillfreds med vårdandet på akutmottagningen, “utifrån deras 

perspektiv tror jag att många är nöjda, inte alla men dom flesta faktiskt” 

(Informant 4). 

 

Risk för brist i omvårdnaden 

Vid intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna till stor del upplevde att 

arbetsbelastningen påverkade patientsäkerheten. Detta eftersom 

omvårdnaden av patienterna som vistades på akutmottagningen vid hög 

arbetsbelastning prioriterades bort. Sjuksköterskorna var tvungna att 

prioritera omvårdnaden lägre då de inte hade den tiden som behövdes för att 

utföra den basala omvårdnaden. “Vid hög arbetsbelastning så ser jag att 

riskerna för vårdskador ökar. Patienterna erbjuds kanske ingen mat eller 

möjlighet till att gå på toaletten. Vissa ligger kvar på samma hårda brits 

istället för att en riktigt säng beställs upp.” (Informant 8). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte hann med att hjälpa patienterna med 

basala behov som exempelvis att gå på toaletten, hjälpa dem med att byta 
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inkontinensskydd, rätta till och bädda i sängen eller att vända på patienterna. 

Den höga arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna upplevde att det 

krävdes att patienterna kunde gå på toaletten själva och att de hade anhöriga 

som kunde hjälpa dem med mat. Upplevelsen var att en hög arbetsbelastning 

gav en negativ inverkan på vården eftersom sjuksköterskorna bara kunde 

vara på ett ställe åt gången. De mest akut sjuka patienterna var hela tiden 

tvungna att gå före de basala behoven som fanns hos de kvarliggande 

patienterna. Det kunde gå många timmar mellan tillsynerna av patienterna. 

Särskilt av de kvarliggande patienterna som ofta blev lidande av att de 

prioriteras bort till förmån för de mer akuta patienterna som ankom till 

akutmottagningen. “Ibland får man bara springa mellan det som är det mest 

viktiga och patienter har man inte ibland tid att titta till som man kanske 

behöver, många behöver kanske tillsyn relativt ofta” (Informant 6). 

Sjuksköterskorna beskrev också hur de kvarliggande patienterna, när de väl 

fick komma upp till en vårdavdelning, ofta hade legat länge och blivit blöta. 

De var nerkissade och ingen har hunnit byta deras inkontinensskydd. 

Sjuksköterskorna upplevde att de kvarliggande patienterna inte fick den vård 

som de behövde under tiden som de väntade på en vårdplats. Vårdandet 

uteblev och istället blev det som en förvaring av patienterna på 

akutmottagningen. De delar av omvårdnaden som innefattar behov som 

exempelvis att få något att äta eller dricka, att få komma upp och sitta eller 

gå en runda, det hinner inte sjuksköterskorna med. De hinner inte heller följa 

upp de omvårdnadsåtgärder som de faktiskt utför vilket också ökar riskerna 

för patienten.  

Sjuksköterskorna beskrev att vårdandet av patienterna dagligen blev lidande, 

vården kunde inte utföras på ett bra sätt “man skalar av mycket av 

omvårdnadsbiten på grund av att man har inte tid tyvärr” (Informant 6). 

Den höga arbetsbelastningen påverkade även omvårdnaden genom att den 

personcentrerade omvårdnaden som krävdes föll bort. Sjuksköterskorna 
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upplevde att varje patients unika omvårdnadsbehov inte kunde tillgodoses, 

ofta på grund av hög arbetsbelastning “...man vill ju ha tid för alla patienter 

och kunna hjälpa dem med allt dem behöver, men tiden finns knappt ibland 

att ens hjälpa dem till toaletten” (Informant 10). En sjuksköterska beskrev 

hur den höga arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskans arbete och 

därmed också vårdandet av patienten. 

 

“Mina arbetsuppgifter vid en hög arbetsbelastning går från att vara 

tänkande, intellektuellt stimulerande till att vara eh någon som bara 

jobbar på ett band när man ska ta prover, kontroller, provkontroller 

och det lämnar så mycket utrymme till att försöka förstå eller 

skräddarsy behandling eller provtagning för patienterna” (Informant 

2) 

 

Under patientens vistelse på akutmottagningen skulle även olika kontroller 

tas och mediciner ges, det var läkemedel som var nyinsatta som exempelvis 

antibiotika men också patientens dagliga läkemedel. Såväl kontroller och 

mediciner missades, hanns inte med eller kunde inte ges i tid “många saker 

missas, kontroller, mediciner, omvårdnad” (Informant 1). 

Nutritionen var också en del av omvårdnaden som inte kunde tillgodoses 

patienterna i tillräcklig utsträckning både hos de akuta och hos de 

kvarliggande patienterna. Sjuksköterskorna beskrev patienter som befunnit 

sig på akutmottagningen i tre till fyra dagar och det enda som de kunde få att 

äta var paj och smörgåsar. Tillslut undrade patienterna vad de egentligen höll 

på med, “som värst har vi haft en patient som var här i 4 dygn instängd på 

ett rum och det enda vi kan erbjuda är mikrovågsvärmd paj eller smörgåsar, 

kylskåpskalla” (Informant 3). Bristen på en god nutrition var enligt 

sjuksköterskorna det som påverkade patienterna mest. Även hos de akuta 

patienterna var nutritionen ett problem, de patienterna som skulle vara 
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fastande i väntan på läkare och ibland fick vänta i tio till tolv timmar hade till 

slut en stort hål i magen av hunger och det enda sjuksköterskan kan erbjuda 

är lite vätska.  

 

Mötet med sjuksköterskan 

Arbetsbelastningen påverkade även vårdandet av patienterna genom att de 

upplevde att de inte fick den tiden med sjuksköterskorna som de skulle vilja. 

Sjuksköterskorna upplevde också att många av patienterna som de träffade 

kände sig bortglömda. Det fanns tillfällen då patienterna frågade efter vissa 

saker som sjuksköterskan skulle hämta men på vägen ringde till exempel 

telefonen eller också larmade någon annan patient och sedan var det första 

bortglömt. En hög arbetsbelastning gjorde även att sjuksköterskorna ofta blev 

avbrutna i sitt arbete vilket gjorde det svårt att planera vårdandet av 

patienterna. Detta upplevde de sedan resulterade i att patienten i mötet med 

sjuksköterskan inte kände sig sedd och bekräftad eftersom att sjuksköterskan 

ofta glömde bort önskemål från patienterna som för dem var väldigt viktiga.  

 

“I den bästa av världar så vill man ju möta patienten på deras nivå 

och förklara vad som händer och vad vi planerar göra, uppdatera 

dem ofta för att ge ett bra bemötande. Men är det mycket att göra 

hinns sådant inte med och jag tror patienterna inte känner sig sedda 

då, kanske bortglömda till och med” (Informant 11).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte hann med att prata med patienterna eller 

fråga dem hur de mådde. Däremot försökte de att titta till patienterna men de 

hann inte alltid uttrycka det verbalt vilket de upplevde gjorde att patienterna 

kände sig bortglömda. Vid hög arbetsbelastning påverkades även vårdandet 

av patienterna genom att sjuksköterskorna var tvungna att göra mötet med 

varje patient så kort som möjligt för att hinna med alla patienter. 
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Helhetssynen på patienten förlorades samtidigt som sjuksköterskan tvingades 

backa ut ur rummet för att skynda vidare till nästa patient, trots att 

patienterna hade mer att berätta. Sjuksköterskorna försökte att inte visa 

stressen som de kände men de trodde ändå att patienterna påverkades av den 

eftersom att de inte hann lyssna på allt som patienterna ville berätta för dem. 

En av sjuksköterskorna beskrev hur deras möte och vårdandet av patienten 

förändrades, “det blir snabbare möte med patienten, man står hela tiden med 

ett ben utanför dörren och ska vidare till nästa, det är väl det som 

förändras“ (Informant 6). 

 

Bristande kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev även att kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient påverkas av arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna beskrev att en 

hög arbetsbelastning bidrog till att patienterna blev utan väsentlig 

information eftersom att sjuksköterskorna inte alltid hann prata med 

patienterna. De beskrev att de var tvungna att begränsa sig i 

kommunikationen med patienten vilket resulterade i att bemötandet gentemot 

patienten förändrades   

 

“...patienter ropar från rummen och då kan man som 

sjukvårdspersonal bara springa förbi och ropa svaret i luften för att 

man inte har tid att gå inte och sätta sig hos dem och förklara. Jag 

tror patienterna känner sig utsatta och inte lyssnade på, det påverkar 

dem helt klart negativt” (Informant 10).  

 

Svaren på patienternas frågor blev kortare och sjuksköterskorna försökte att 

informera med den mest viktiga informationen när de fick tillfälle. Vissa av 

sjuksköterskorna beskrev att de hade möjlighet att ge samma information 

oberoende av arbetsbelastning medans andra beskrev att de inte hade det. De 
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som upplevde att den försämrade kommunikationen inverkade på vårdandet 

av patienterna beskrev att patienterna ofta inte visste vad de väntade på. 

Patienterna kunde ligga i timmar på akutmottagningen utan att veta vad som 

skulle hända med dem. Ibland kunde de även bli hämtade av en transportör 

som körde dem till röntgen utan att de fick någon information om vad för 

undersökning som skulle göras och varför. Avsaknaden av kommunikation 

och därmed också information bidrog till att patienterna vid hög 

arbetsbelastning och långa väntetider upplevdes uppgivna och frustrerade 

över ovissheten som de befann sig i. 

 

Risk för patientskada 

Arbetsbelastningen påverkade även vårdandet av patienten och 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna beskrev att en hög arbetsbelastning 

gjorde att de mer och mer tappade förmågan att arbeta patientsäkert. De 

upplevde att de inte hade tid att tänka efter och de kunde inte se vad de 

behövde göra för patienterna för att de hela tiden var tvungna att göra snabba 

bedömningar och åtgärder. Detta med för lite bakgrundsinformation eftersom 

de inte hann med att prata med patienterna. Sjuksköterskorna såg detta som 

en stor risk eftersom det kunde resultera i att saker missades och glömdes 

bort. Risken för att patienterna skulle bli utan behandling eller att behandling 

skulle ges till fel patient ökade med den ökande arbetsbelastningen enligt 

sjuksköterskorna. De beskrev exempelvis att blodprover hade tagits utan att 

etiketter hade klistras på rören innan de skickats iväg till laboratoriet, äldre 

som ramlade och klättrade över sängar.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var de patienterna som låg kvar på 

akutmottagningen i väntan på en vårdplats var de som utsattes för störst risk. 

De kunde ligga och vänta på läkare eller vårdavdelning och samtidigt 

försämras och utveckla allvarliga tillstånd. De fick inte samma tillsyn 
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eftersom det konstant var ett inflöde av nya patienter på akutmottagningen 

som behövde tas omhand “All reevaluering som ska utföras glöms bort eller 

inte hinns med och då kan en patient som tidigare varit stabil och opåverkad 

helt plötsligt vara den mest sjukaste på akutmottagningen” (Informant 9). 

 

7.2 Resursernas inverkan på patienten 

De resurser som fanns på akutmottagningen upplevdes också vara en del i 

arbetsmiljöns inverkan på vårdandet av patienten. Patienterna påverkades av 

de resurser som innefattar bemanningen på akutmottagningen, hur lokalerna 

var utformade och vilken kompetens som vårdpersonalen hade i relation till 

patientens behov. 

 

Bemanningens inverkan 

Sjuksköterskorna beskrev att brist på personal och det faktum att de var för 

få antal personal relaterat till mängden patienter gjorde att patientsäkerheten 

försämrades. De upplevde att patienterna inte fick den vård som de behövde 

eftersom att den vårdpersonalen som fanns inte hade möjlighet till att utföra 

den vården som patienterna behövde då de var för få i antal. Upplevelsen av 

att personaltätheten påverkade patienterna och vårdandet av dem var något 

som flera av sjuksköterskorna bekräftade. De gav exempel på 

övervakningsutrustning som stod och larmade för mindre allvarliga larm och 

plötsligt kunde de mindre allvarliga larmen göra att de allvarliga larmen inte 

uppmärksammades av personalen. Risken fanns då enligt sjuksköterskorna 

att hjälpen som patienten behövde fördröjdes och de utsattes för risker. “på 

en skala ett till fem är patientsäkerheten ett, den är väldigt dålig, den är 

undermålig, brist på personal gör att vi utsätter patienterna för en större 

fara än vad de skulle behöva vara i när de är här” (Informant 2).    
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Vid intervjuerna så framkom det att en bra och välfungerande bemanning är 

en faktor som bidrar till en bra arbetsmiljö och därmed också ett bra 

vårdandet . Det ger en känsla av trygghet när rätt kompetens arbetar men 

även att antal sjuksköterskor per patient är hög. “Faktorer som kollegor, rätt 

typ av bemanning på plats, liksom att det finns erfarenhet blandat med 

kanske sådana som är rätt nya här på jobbet så vi kan lära oss av varandra” 

(Informant 9). Det framkom även att när många sjuksköterskor som arbetade 

via bemanningsföretag arbetade samtidigt så försvann kompetensen och 

tryggheten som fanns i ordinarie personalgrupp, både kännedom om lokaler 

och rutiner “men tidigare var det mycket bemanningspersonal som arbetade, 

de fick knappt en dags inskolning och förväntades sedan förstå arbetet” 

(Informant 9).  

Bristande lokaler 

De lokaler som akutmottagningarnas verksamhet bedrevs i upplevdes också 

påverka vårdandet av patienternas och patientsäkerheten. Sjuksköterskorna 

beskrev att lokalerna inte var anpassade för de patienter som blev kvar på 

akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Patienterna blev tvungna att ligga 

i korridorerna och vänta på en vårdplats. Detta gjorde att det inte alltid fanns 

tillgång till ringklocka för alla patienter, det fanns inte heller tillräckligt med 

toaletter och lokalerna var över det stora hela inte tillräckliga för att ibland 

behöva ha en hel vårdavdelning i korridorerna.   

 

“Negativt är nog till störst del om patientflödet är högt och de blir 

kvar en längre tid på akutmottagningen. Då börjar ytorna försvinna 

och patienterna tvingas ligga i korridoren vilket hotar 

patientsäkerheten enormt. I och med att dem fråntas rätten till att 

ringa på klockan, de kan ej övervakas på ett korrekt sätt” (Informant 

8). 
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I och med bristande lokaler kan även patienternas integritet hotas. Det är ofta 

brist på enkelrum på akutmottagningen och vid höga patientflöden tvingas 

patienter vistas i korridoren eller i mindre avskilda ytor. Detta är något som 

sjuksköterskorna upplever försvårar omvårdnadsarbetet och det är även 

tidskrävande gällande logistiken att byta plats på patienter “... då ska man 

planera att man ska flytta ut någon från ett rum för att sedan flytta in den här 

och sen ska man ändra lokalisation på dem i datorn och allt sådant tar ju 

tid” (Informant 10). Sjuksköterskorna upplevde även att omvårdnaden i 

sådana lägen blev bristfällig eller kanske inte alls utförd på grund av brist på 

enskilda ytor 

“Ja omvårdnaden sätts ju lite åt sidan, det här med att utföra 

patientnära moment som har med kanske med personlig hygien att 

göra, byta inkontinensskydd eller undersökningar som EKG där det 

krävs att man klär av patienten upptill sånt ska ju ske i en säker och 

trygg miljö där man inte har någon insyn av andra människor” 

(Informant 10).  

 

Bristen på rätt kompetens 

Sjuksköterskorna beskrev hur deras brist på kompetens och kunskap inom att 

vårda inlagda patienter på akutmottagningen upplevdes utgöra en risk för 

patientens säkerhet. De skulle bedriva akutsjukvård samtidigt som de 

kvarliggande patienterna krävde att de även kunde arbeta på det sätt som 

krävs av sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning. Detta upplevde 

sjuksköterskorna som svårt eftersom de inte hade den kunskapen som 

krävdes för att bedriva den sortens vård som det krävdes. Patientsäkerheten 

äventyras också av att sjuksköterskorna exempelvis skulle ronda de 

kvarliggande patienterna som de inte kände eftersom de hela tiden tog emot 

nya akut sjuka patienter. De beskrev även att kontroller skulle tas och 

genomföras på patienterna med ett visst intervall vilket de varken hade tid till 
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eller tillräcklig kunskap för att utföra. “De patienter som ska läggas upp blir 

liggande här nere och det är ju en helt annan typ av vård till dom 

patienterna som vi inte är så duktiga på för det är liksom inte vår bit” 

(Informant 4). 

Det framkom även under intervjuerna att en viss typ av jargong kan existera 

bland sjuksköterskorna på akutmottagningarna. Sjuksköterskorna upplever 

att en del kollegor endast vill rädda liv, således utföra de allra mest 

livsavgörande medicinska åtgärderna och därefter överlämna 

omvårdnadsåtgärderna till avdelningarna  

“En tråkig sak är nog även att jag tror vi alla missar att omvårdnaden är vårt 

huvudområde och det tänket försvinner här på akuten, alla vill bara rädda liv 

så tråkigt nog finns det dagar då patientantalet är lägre och tiden finns för att 

sitta och samtala en kort stund, fråga hur dem mår, vända på patienterna men 

det görs inte, det blir väldigt nonchalerat” (Informant 8). 

 

8 Diskussion 

I denna studie framkommer det i resultatet att arbetsbelastningen och de 

resurser som finns på akutmottagningarna har en betydande roll för hur 

arbetsmiljön påverkar vårdandet av patienterna på akutmottagningen. Den 

höga arbetsbelastningen påverkar vårdandet av patienterna negativt genom 

att omvårdnaden och kommunikationen försämras samt att patienterna inte 

kände sig bekräftade. De befintliga resurserna på akutmottagningarna 

påverkade vårdandet av patienterna genom att olika faktorer såsom 

bemanning, lokaler och kompetens riskerade att påverka både vårdandet, 

patienterna och patientsäkerheten. Sammanfattningsvis beskriver 

sjuksköterskorna i studien hur de upplever att vården och då också 
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patienterna påverkas av arbetsmiljön både psykiskt och fysiskt samt hur 

patientsäkerheten påverkas.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) används flera begrepp inom 

kvalitativa studier för att beskriva och bedöma om en studie har trovärdighet 

och en god kvalitet såsom pålitlighet, giltighet, delaktighet och 

överförbarhet. 

Författarna valde att samla in data med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer utifrån en induktiv ansats, vilket kan ses som en styrka. 

Metodvalet grundade sig i att syftet med studien var att förstå och förklara 

olika erfarenheter och upplevelser hos sjuksköterskorna, ett metodval som 

stärks av Forsberg och Wengström (2016).  Kvalitativa studier strävar inte 

efter generaliserbarhet och detta kan ses som en begränsning (Polit & Beck, 

2016).  

Författarna valde att ha ett strategiskt urval i denna studie. Detta för att få 

fram informanter med ett brett ålders-och erfarenhetsspann, vilket kan ses 

som en styrka i studien. Informanternas erfarenhet i antal år på arbetsplatsen 

varierade mellan två och 33 år, vilket ger en god spridning och därmed ökar 

trovärdigheten för resultatet, detta stärks av Kristofersson (2014) som ett 

adekvat urvalskriterium för kvalitativa studier. Det har i studien även 

inkluderats både män och kvinnor i ett stort åldersspann, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2012) gör att studiens giltighet och tillförlitlighet 

ökar. Författarna anser att genom inkludera ytterligare män i studien så hade 

studiens tillförlitlighet kunnat stärkas ytterligare (ibid). 

Enligt Kristensson (2014) kan studiens giltighet påverkas negativt av ett litet 

urval eftersom att det finns risk för otillräcklig data. Författarna ansåg att 
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antalet informanter i studien var tillräckligt eftersom ett mönster kunde ses 

där svaren på frågorna under intervjuerna resulterade i liknande information 

vilket gjorde att ingen ny information framkom. Detta gör enligt Polit och 

Beck (2016) att det finns en datamättnad i studien. Totalt gav 12 informanter 

sitt godkännande till att delta i studien men en valde senare att avböja på 

grund av sjukdom vilket gjorde att det tillslut blev 11 informanter som deltog 

i studien. Det faktum att studien enbart har en informant som bortfall anser 

författarna som ett lågt bortfall vilket anses acceptabelt och styrker därmed 

studiens trovärdighet enligt Polit och Beck (2016). Det som dock kan ha 

påverkat studiens resultat negativt är att vissa av informanterna inte hade fått 

tid på sig att förbereda sig inför intervjun eftersom att de inte hade fått 

informationsbrevet av enhetschefen. 

Trovärdigheten i en studie handlar enligt Lundman och Graneheim (2012) 

även om ett resultatets överförbarhet. Hur överförbart ett resultat är avgörs av 

om resultatet kan överföras till andra kontexter eller andra situationer samt 

överföras till andra verksamheter. Författarna menar att resultatet i denna 

studie mycket väl skulle kunna vara överförbart till andra akutmottagningar 

eftersom att studien genomförts på två olika akutmottagningar med olika 

förutsättningar i miljö, erfarenheter hos informanterna, ålder, kön och antal 

besök per år. Däremot anser författarna att överförbarheten kanske skulle 

vara ganska låg när det gäller överföringen till andra verksamheter, vilket 

även stärks av Lundman och Graneheim (2012). 

Sjuksköterskorna som deltog i studien arbetade på två olika 

akutmottagningar vilka skiljde sig åt i både i storlek, patientflöde, bemanning 

och upptagningsområde. Trots att sjuksköterskorna arbetade på två olika 

akutmottagningar med olika förutsättningar framkom det vid intervjuerna 

liknande svar på frågorna. De olika förutsättningarna och det faktum att 

upplevelserna är belysta utifrån olika erfarenheter och perspektiv gör att 
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studien stärks ytterligare gällande giltighet och djup (Kristensson, 2014; 

Lundman & Graneheim, 2012).   

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervju och 

därför utformades även en intervjuguide. Enligt Dalen (2008) gör 

användandet av en intervjuguide att intervjuerna blir mer fokuserade på de 

områden som frågorna täcker in jämför med öppna intervjuer där 

informanterna får prata mer fritt utifrån ett tema. En semistrukturerad 

intervjuform med en intervjuguide gör att författarna blir mer trygga under 

intervjuerna, vilket kan vara till fördel för studien då författarna inte har 

några tidigare erfarenheter av att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Författarna testade intervjuguiden genom att två 

pilotintervjuer genomfördes i enlighet med Dalen (2008) rekommendation. 

Vid pilotintervjuerna testades både intervjuguiden, inspelningsutrustningen 

och författarnas intervjuteknik. Enligt Dalen (2008) är av vikt att göra detta 

för att datamaterialet från intervjuerna ska bli så omfattande och djupt som 

möjligt. Det är också till fördel att vid transkriberingen av pilotintervjuerna 

höra hur informanten reagerade på frågorna och sedan kunna ändra, ta bort 

och lägga till frågor för att förbättra datamaterialet (Dalen, 2008). Efter att 

pilotintervjuerna utförts valde författarna att justera intervjuguiden för att 

lättare kunna svara på studiens syfte samt för att kunna ge rikligt med data 

till analys- och resultatredovisningen. Detta ökar tillförlitligheten för studien 

(ibid).  

Användandet av en intervjuguide under intervjuerna och det faktum att det 

finns citat med från intervjuerna i studiens resultat som stärker studiens 

giltigheten (Kristensson, 2014; Lundman & Graneheim, 2012). Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att intervjuerna genomförs i en 

miljö där författaren och informanten inte blir störda. Detta för att studiens 

resultat ska bli så säkert som möjligt samt att risken för felkällor ska 

minimeras. Vid den ena av de två akutmottagningarna var miljön inte 
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optimal då samtalsrummet låg i en korridor på akutmottagningen. Det 

förekom där vissa störande faktorer såsom larm som gick och kollegor som 

knackade på under intervjun, detta ses som en svaghet i studien (Forsberg & 

Wengström, 2012). 

Enligt Kristensson (2014) ska intervjuer som ställs med öppna frågor ge 

möjlighet för informanten att delge sin livsvärld. Andra metoder för att samla 

in data hade kunnat användas för studien såsom fokusgruppsintervjuer. Vid 

en fokusgruppsintervju kan dessutom ett annat resultat framkomma eftersom 

det i själva diskussionen mellan deltagarna kan ske en interaktion som ger 

mer djupgående reflektioner och observationer. Författarnas slutsats var dock 

att det fanns vissa svårigheter med att få tillräckligt många informanter vid 

ett och samma tillfälle på grund av tidsbrist och logistiska skäl, vilket skulle 

kunna ses som en svaghet för denna studie (Kristensson, 2014).  

Bägge författarna saknade tidigare erfarenhet att genomföra intervjuer, i och 

med detta fanns också en medvetenhet om att det kan påverka intervjuernas 

kvalitet. Fokus låg på att ställa öppna frågor till informanterna för att 

säkerställa utförliga och uttömmande svar. Polit och Beck (2016) skriver att 

öppna frågor ger en möjlighet till djupare svar om informanten är 

samarbetsvillig. Intervjuerna genomfördes av de två författarna enskilt. 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) kan detta ses både som en svaghet 

och som en styrka i studien. En svaghet kan, enligt författarna, vara att 

informanterna vid intervjuerna kan ha fått olika följdfrågor till skillnad från 

om alla intervjuerna hade genomförts av båda författarna tillsammans. En 

styrka i denna studie kan däremot vara att författarnas olika följdfrågorna 

leder till att intervjuerna ger ett mer varierat resultat och därmed ökar också 

tillförlitligheten.  (Lundman & Graneheim, 2012). Att författarna använder 

sig av olika följdfrågor relaterat till individuella intervjuer kan vara en 

anledning att tiden för varje intervju varierar mellan 11-25 minuter, det 
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återger inte ett omfångsrikt och djupt material vilket kan ses som en svaghet i 

studien (Kristersson, 2014).   

En studies tillförlitlighet kan även påverkas utifrån hur dataanalysen 

genomförs. Enligt Kristensson (2014) kan det ses som en styrka att analysen 

och tolkningen av det transkriberade materialet initialt genomförs enskilt av 

de båda författarna. Detta för att författarna i nästa steg ska kunna jämföra 

och diskutera koderna gemensamt för att slutligen ta fram tema, kategorier 

och underkategorier. Kristensson (2014) menar att detta tillvägagångssättet 

stärker tillförlitligheten i studien. Författarna har i analysarbetet även noga 

redovisat hur analysprocessen har gått till, vilket kan ses som en styrka. Det 

är beskrivningen av själva analysen och de exempel som finns med i 

metoden som gör att tillförlitligheten i studien ökar enligt Forsberg och 

Wengström (2016) och Kristensson (2014). 

Författarnas förförståelse är en annan del som är av stor vikt för studiens 

pålitlighet. Forsberg och Wengström (2016) menar att en del i den kvalitativa 

forskningen är att noga presentera författarnas förförståelse. I denna studie 

har de två författarna beaktat detta genom att noga presentera och beskriva 

detta för att sedan kunna lägga detta åt sidan och tolka materialet så objektivt 

som möjligt. Redovisningen av författarnas utgångspunkter och förförståelse 

gör att både kvalitén, pålitligheten och därmed även trovärdigheten i studien 

ökar (Forssén & Carlstedt, 2012; Lundman & Graneheim, 2012).  

Innan studien inleddes genomförde författarna även en etisk diskussion samt 

en egengranskning för att undersöka om det fanns några etiska problem eller 

risker med att genomföra studien. Etiska överväganden är enligt Forsberg 

och Wengström (2016) en viktig del inom all forskning och gör att kvalitén 

på studien ökar. Författarna tog även ställning till att inte riskera att skada de 

som deltar i studien i de etiska övervägandena. Detta genom att välja att 

intervjua sjuksköterskor om hur vårdandet av patienterna påverkas istället för 

att intervjua patienterna direkt då det skulle kunna finnas en risk att 
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patienterna skadas. Detta genom att gamla svåra minnen väcks till liv vid 

intervjuerna. Det hade dock varit till stor nytta för professionen att intervjua 

patienter och undersöka hur de upplever att de och deras vård påverkas av 

arbetsmiljön på akutmottagningen (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

8.2       Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna som deltog i studien upplever att en hög arbetsbelastning 

till stor del påverkar patienten på ett negativt sätt genom att vårdandet av 

patienterna försämras. Dem upplever att de läkemedel som patienterna skulle 

administreras antingen glömdes bort, uteblev eller försenades på grund av 

tidsbrist vilket utgör en risk för patienten och dennes vård. Källberg, 

Ehrenberg, Florin, Östergren och Göransson (2017) beskriver också i sin 

artikel hur en hög arbetsbelastning påverkar patienterna negativt genom att 

de inte hann med att ge de mediciner som patienterna hade blivit ordinerade 

eller att de helt enkelt glömde bort att administrera dem. Detta är även något 

som Bongale och Young (2013) uttrycker i sin artikel där patienterna 

upplever att de inte får den medicinen som de behöver. I Källberg et al. 

(2017) artikel påtalade sjuksköterskorna  även att förutom problemen 

gällande administreringen av läkemedel upplevde de även att de 

läkemedelsrutiner som fanns på akutmottagningen inte tillämpades på grund 

av hög arbetsbelastning. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att 

kontrollera sig själva när de skulle administrera läkemedel samt att de inte 

hann med att dokumentera givna läkemedel på ett korrekt sätt. Detta kan i sin 

tur kan leda till att patienterna får fel sorts läkemedel, fel dos eller att de får 

samma läkemedel två gånger. Enligt Socialstyrelsen (2018) gör det faktum 

att sjuksköterskorna frångår sina utarbetade rutiner att patienterna utsätts för 

risker som kan resultera i vårdskador. Dessa brister som uppstår gör att 

vårdskador kan uppstå och vården blir inte längre vårdande, vilket enligt 

Eriksson (1994) kan leda till att både ett vårdlidande och ett livslidande 
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uppstår hos patienten. Dessa vårdskador kan sedan orsaka negativa följder 

för patienterna som drabbas som leder till en längre vårdtid än vad som var 

förväntat. Vårdskadorna och de förlängda vårdtider får verksamheterna 

själva betala för vilket till slut påverkar hela samhällets ekonomi på ett 

negativt sätt (Socialstyrelsen, 2018).  

I det flesta av intervjuerna i denna studie beskriver sjuksköterskorna att de 

upplever att de inte har tid att prata med patienterna. Detta samtidigt som de 

märker att patienterna vill ha mer tid till att prata med sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna hinner inte alltid lyssna på allt det som patienterna har att 

säga, utan försöker korta ner samtalen till att handla om det som är mest 

väsentlig information för dem just då. Jones et al. (2016) beskriver i sin 

artikel att sjuksköterskorna ofta tror att de känner patienterna bättre än de 

faktiskt gör eftersom att de inte har haft tid nog att lära känna patienterna 

vilket kan utgöra en risk för vårdandet av patienten. Detta kan kopplas 

samman till vikten av att som sjuksköterska i vårdandet ta del av den 

enskilda patientens livsvärld genom ett öppet och följsamt förhållningssätt. 

Detta sker i den vårdande relationen i vilken sjuksköterskan ska bjuda in 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskorna beskriver dock i 

studien hur de står med en fot i dörröppningen och försöker backa ut ur 

rummet för att avsluta samtalen som de ha med patienterna vid en hög 

arbetsbelastning. Detta gör enligt Dahlberg och Segesten (2010) att 

patienterna inte känner sig sedda och lyssnade på vilket gör att patienterna 

upplever ett onödigt lidande. 

Sjuksköterskorna beskriver även i studien att en hög arbetsbelastning och 

långa väntetider gör att det uppstår känslor av bland annat oro och ångest hos 

patienterna. Detta ses även i Källberg et al. (2017) artikel, sjuksköterskorna 

upplever att förvirring och oro uppstår hos patienterna då väntetiderna blir 

långa och arbetsbelastningen är hög. Det är då av vikt att patienten i den 

vårdande relationen med sjuksköterskan kan uttrycka de problem och behov 
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som denne har för att sjuksköterskan ska kunna främja hälsa och 

välbefinnande samt lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

I studien beskriver sjuksköterskorna hur vårdandet av patienterna påverkades 

under tiden som de vistades på akutmottagningen, både när det gäller 

kommunikation och information. Enligt sjuksköterskorna i studien är det 

både en hög arbetsbelastning och bristen på sjuksköterskor som gör att 

kommunikationen och informationsöverföringen till patienterna försämras. 

Detta eftersom att de olika mötena mellan sjuksköterskorna och patienterna 

är tvungna att bli kortare och mer effektiva på grund av den tidsbrist som 

infinner sig när arbetsmiljön försämras. I Bongale och Youngs (2013) artikel 

har patienterna själva fått beskriva sin upplevelse av att vistas på en 

akutmottagning. Patienterna i artikeln beskriver att de upplevde att 

kommunikationen var bristfällig då de inte fick den informationen som de 

behövde. Detta är även något som Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2012) 

menar att patienterna upplevde. De beskriver att de levde i ovisshet gällande 

sin vård på akutmottagningen eftersom att informationen till dem uteblev. 

Även sjuksköterskorna i studien beskriver likt artiklarna ovan att patienterna 

ofta befinner sig på akutmottagningen väntandes utan att egentligen veta vad 

de väntar på eftersom att informationen till patienten uteblir. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) är det i den vårdande relationen som patienten och 

sjuksköterskan möts, det är i den vårdande relationen som patienten 

kommunicerar sin livsvärld och det är med hjälp av den som sjuksköterskan 

kan lindra lidande och främja välbefinnande. Välbefinnandet främjas då 

patienten upplever känslor av meningsfullhet, för att ge patienten mening 

med väntandet är det viktigt att kommunicera med patienten och delge 

patienten information om sin vård trots tidsbristen. Den försämrade 

kommunikationen leder till att livsvärlden inte kommuniceras på det sätt som 

den ska för att främja hälsa hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Det framkommer i studien att sjuksköterskorna upplever att det för 

patienterna är positivt och ibland även en nödvändighet att de under sin 

vistelse på akutmottagningen har med sig en anhörig. Sjuksköterskorna 

beskriver att de anhöriga kan behöva hjälpa patienterna med exempelvis 

matintag och toalettbesök då det finns för få sjuksköterskor och 

arbetsbelastningen är hög. I Fry, Gallagher, Chenoweth och Stein-Parbury 

(2014) artikel beskriver sjuksköterskorna däremot att de upplever att de 

anhöriga utgör ett hinder i sjuksköterskans arbete. Detta då sjuksköterskorna 

upplever att de anhöriga tar över och svarar för patienten i samtalet mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna upplever att detta begränsar 

patienternas möjligheter att själva få berätta om sitt mående. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kan de anhörigas medverkan i vårdandet av patienten 

vara både positiv och negativ för patienten och sjuksköterskan.  De anhöriga 

som känner patienten sedan tidigare är redan ofta insatta i dennes livsvärld 

och kan på så sätt hjälpa sjukvårdspersonalen att lättare ta del av denna. 

Därför ses de anhöriga som en viktig resurs för sjuksköterskornas arbete. 

Detta samtidigt som de anhöriga även kan göra att den vårdande relationen 

försämras då den inte blir ömsesidig mellan sjuksköterska och patient. Denna 

ömsesidighet som krävs för att sjuksköterskan ska kunna ta del av 

livsvärlden och därmed kunna lindra patientens lidande i vårdandet (ibid). 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver hur de ofta blir avbrutna i sitt 

arbete, detta leder till att patienterna upplever att de inte blir sedda av och att 

de blir bortglömda av sjuksköterskan. Bower, Jackson och Manning (2015) 

beskriver också i sin artikel hur det avbrotten i arbetet påverkar patienterna 

genom att det skapas patientsäkerhetsrisker. Detta gör att sjuksköterskan 

riskerar att orsaka patienterna ett lidande trots att sjuksköterskan i vårdandet 

ska lindra lidande, främja välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010; Wiklund, 2003).  
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Det vårdlidande som blir en konsekvens för de drabbade patienterna i denna 

studie och som bland annat grundar sig i sjuksköterskans handlande kan ses 

utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv. Enligt Sandman och Kjellström 

(2013) är det utifrån konsekvensetiken viktigt att tänka på konsekvenserna av 

handlandet. I situationer likt dessa ovan då det råder tidsbrist är det dock 

svårt att tänka utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv vad som är subjektiv 

riktighet. Istället får sjuksköterskan agera utifrån sin egen intuition och i 

efterhand kan konsekvenserna ses utifrån en objektiv riktighet. Det 

handlande som blir konsekvensetiskt rätt för en patient kanske dock inte blir 

det för en annan patient i detta fallet (ibid). 

I studien framkommer det att akutmottagningens lokaler är en bidragande 

faktor till hur arbetsmiljön påverkar patienten. Då det inte finns tillräckligt 

med avskilda platser för varje patient finns det risk att patienternas integritet 

hotas. Detta kan medföra att ett onödigt lidande uppstår. Vid avsaknad av 

avskilda platser sker vårdandet av patienten och privata samtal bland 

patienter och anhöriga, vilket kan leda till att viktig information inte 

framkommer till sjuksköterskorna. Då viktig information uteblir kan 

resultatet bli förlängda vårdtider (Socialstyrelsen 2017a). Sjuksköterskorna i 

studien berättar även hur de upplever en försämrad arbetsmiljö när 

patienterna tvingas ligga  korridoren. Det leder till en känsla av förlorad 

kontroll och bidrar till en stressad och påfrestande miljö. Vilket i sin tur kan 

leda till ökad risk för patientskada och bristande vård. Sjuksköterskorna 

berättar även att patienterna tvingas ta del av denna stressade miljö när de 

vårdas i korridoren, vilket troligtvis påverkar dem negativt i form av brist på 

bekräftelse och integritet. I en studie av Rixe et al. (2018) framkommer det 

att patienter som tvingas vårdas i korridoren har en ökad risk att återvända 

till akuten inom 30 dagar. Ur ett samhällsperspektiv kan ett ökat lidande och 

vårdskador resultera i förlängda vårdtider som blir mer kostsamt för 

samhället. Det faktum att patienterna dessutom återvänder till 



 

39(45) 

 

akutmottagningen inom en kort tid leder till ökad arbetsbelastning för vården 

och anses ej som kostnadseffektivt (Socialstyrelsen, 2017a).  

I studien beskriver sjuksköterskorna att bemanningen ofta är otillräcklig 

relaterat till antal patienter som behöver vård på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna beskriver också att det finns en brist i kompetensen när det 

gäller att vårda de kvarliggande patienterna på akutmottagningen. Båda dessa 

faktorer anses påverka patienterna negativt genom att de inte får den vård 

som de behöver. Även Källberg et al. (2017) beskriver i sin artikel att för lite 

personal utgör en risk för patienten. Enligt Socialstyrelsen (2018) är en 

otillräcklig bemanning och kompetens två orsaker till de vårdskador som 

uppstår. Vårdskador framkallar i sin tur ett lidande hos patienterna samt 

ökade kostnader för sjukhuset. 

 

9 Slutsats 

 

Studien påvisar att majoriteten av sjuksköterskorna upplever att vårdandet 

och därmed också patienterna påverkas på ett negativt sätt av den ansträngda 

arbetsmiljö på akutmottagningarna. Det som gör att arbetsmiljön är 

försämrad på akutmottagningarna är först och främst den höga 

arbetsbelastning som kan infinna sig men också den otillräckliga 

bemanningen och de bristande lokalerna. Detta gör att det för 

sjuksköterskorna blir svårt och ibland även omöjligt att ge patienterna en god 

och säker vård. En god vård i vilken sjuksköterskan genom den vårdande 

relationen blir medveten om patientens livsvärld, hälsa, lidande och 

välbefinnande och med hjälp av detta utför vårdandet. Då sjuksköterskorna i 

studien även beskriver att patientsäkerheten försämras och att risken för 

vårdskador ökar gör detta att hela samhället tillslut påverkas. Detta eftersom 
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att vårdskadorna leder till längre vårdtider med ökade kostnader, fullbelagda 

vårdavdelningar, hög arbetsbelastning på akutmottagningarna och förlorad 

arbetskraft i samhället. Det är därför av vikt att orsakerna till att 

arbetsbelastningen ökar på akutmottagningarna utreds, detta för att kunna 

utveckla vården så att vården återigen blir god och säker för patienterna.    

Förhoppningsvis kan denna nya kunskap studien belysa de negativa 

effekterna som vårdandet av patienterna har under en hög arbetsbelastning på 

akutmottagningarna. En kunskap som kan leda till en ökad insikt och 

uppmärksamhet hos såväl sjuksköterskor, chefer, politiker och kanske även 

hos allmänheten. Detta för att kunna lösa problemet samt utveckla och arbeta 

med olika förbättringsarbeten inom området. Vidare forskning skulle även 

behöva involvera patientperspektivet, få dem inkluderade så att de kan delge 

sina upplevelser. Detta skulle stärka eventuella förbättringsförslag 

ytterligare. 
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Till Dig som är verksamhetschef 

 

Informationsbrev om förfrågan och godkännande om 

genomförande av en intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning akutsjukvård på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår det att 

skriva en magisteruppsats, vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer 

att göras. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av hur 

arbetsmiljön inverkar på patienten under vistelsen på akutmottagningen.  

 

Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt 

Socialstyrelsen. Fler patienter än tidigare väljer att söka sig till akutmottagningarna 

jämfört med föregående år. Inspektionen för vård och omsorg menar att samtidigt 

som inflödet av patienter ökar minskar också utflödet av patienter till 

vårdavdelningarna. Detta leder ofta till överfulla akutmottagningar med långa 

väntetider, ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet. 

Akutsjuksköterskan har en betydande roll gällande upprätthållandet av 

patientsäkerheten och omvårdnaden av patienten. Det är därför av stor vikt att 

undersöka hur sjuksköterskan upplever att patienten påverkas av den försämrade 

arbetsmiljön och den förlorade patientsäkerheten. 

 

Genomförandet av denna studie är en förhoppning om att resultatet ska kunna leda 

till en ökad insikt samt kunna skapa och säkerställa en mer patientsäker arbetsmiljö 

genom att ta del av sjuksköterskans erfarenheter. Undertecknade studenter planerar 

att genomföra en intervjustudie där 10-15 sjuksköterskor kommer att intervjuas. 

Insamling av data kommer att ske på två akutmottagningar i södra Sverige. Vid 

intervjuerna kommer en semistrukturerad intervjuform att användas med öppna 

frågor. Studien kommer att inkludera legitimerade sjuksköterskor med eller utan 

specialistutbildning som arbetat på en av de två utvalda akutmottagningarna under 

minst sex månaders tid. Intervjuerna kommer sedan att genomföras i lämplig lokal 

på arbetsplatsen och planeras under vecka 4-5 beroende på när deltagarna har 

möjlighet. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan närsomhelst välja att avbryta 

deltagandet i studien utan att ange några skäl till detta. Informationsbrev samt 

samtyckesformulär om studien kommer att tilldelas deltagarna. Intervjuerna 



 

 

 

kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt genom kodning/avidentifiering. 

Materialet kommer att förvaras så att inga obehöriga kan få tillgång till materialet 

och efter avslutad studie kommer materialet att förstöras. Studien kommer att 

presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Kliniken 

kan sedan även om önskemål finns ta del av resultatet i form av en presentation på 

en arbetsplatsträff eller via uppsatsportalen DIVA. 

 

Om Du samtycker till att denna studie genomförs enligt vad som beskrivits ovan är 

vi tacksamma för Din underskrift nedan så snart som möjligt. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Med vänlig hälsning 

 

Fannie och Linnéa 

 

Studerande: 

Fannie Rydén 

E-post: fr222cn@student.lnu.se 

Telefonnummer: 073 53 30 474 

 

Linnéa Dufva Svensson 

E-post: ld222jp@student.lnu.se  

Telefonnummer: 076 20 46 140 

 

Handledare: 

Rosmarie Klefsgård 

Telefonnummer: 076 30 55 853 

E-post: rosemarie.klefsgard.extern@lnu.se, klefsgard@gmail.com  
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Godkännande av datainsamling 

 

Härmed intygas att jag godkänner genomförandet av intervjustudie enligt vad som 

ovan har beskrivits 

 

 

___________________________________________ 

Verksamhetschef 

 

___________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

___________________________________________ 

Ort och datum 
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Informationsbrev om deltagande i studie om arbetsmiljöns 

inverkan på patienten under vistelsen på akutmottagningen 

 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård. Vi kommer under 

våren att skriva vår magisteruppsats med syfte att undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av hur arbetsmiljön inverkar på patienten under vistelsen på 

akutmottagningen.  

 

Bakgrund 

Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt 

Socialstyrelsen. Fler patienter än tidigare väljer att söka sig till akutmottagningarna 

jämfört med föregående år. Inspektionen för vård och omsorg menar att samtidigt 

som inflödet av patienter ökar minskar också utflödet av patienter till 

vårdavdelningarna. Detta leder till överfulla akutmottagningar med långa väntetider, 

ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet I dagens läge 

är detta ett vanligt förekommande fenomen som det ofta rapporteras om i media. 

Akutsjuksköterskan har en betydande roll gällande upprätthållandet av 

patientsäkerheten och omvårdnaden av patienten. Det är därför av vikt att undersöka 

hur sjuksköterskan upplever att patienten påverkas av den försämrade arbetsmiljön 

och den förlorade patientsäkerheten.  

 

Deltagande 

Vi har tagit kontakt med dig eftersom du arbetar inom berörd verksamhet och 

hoppas att du vill delta i denna studie. Deltagandet innebär att du genomgår en 

intervju med en av oss författare, intervjun beräknas ta 20 minuter. Hela intervjun 

kommer att spelas in för att därefter skrivas ut och analyseras. Studien presenteras 

sedan i form av en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 

 

Frivillighet och sekretess 

Deltagandet är helt frivilligt och om du väljer att delta så har du när som helst rätt 

att avbryta intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt 

genom kodning/avidentifiering. Materialet kommer att förvaras så att inga 

obehöriga kan få tillgång till materialet och efter avslutad studie kommer materialet 

att förstöras.  

 

  



 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Med vänlig hälsning 

 

Fannie Rydén (blivande akutsjuksköterska) 

E-post: fr222cn@student.lnu.se 

Linnéa Dufva Svensson (blivande akutsjuksköterska) 

E-post: ld222jp@student.lnu.se 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Upplevelser av arbetsmiljöns 

inverkan på patienten under vistelsen 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 deltagare 

 

__________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort och datum 

 

__________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

__________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort och datum 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Linnéuniversitetet      Bilaga D  
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

  

  

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

● Kön? 

● Ålder? 

● Antal år som yrkesverksam sjuksköterska? 

● Antal år som specialistsjuksköterska/akutsjuksköterska?  

● Arbetat hur länge på den aktuella akutmottagningen?  

 

Huvudfrågor: 

● Vad innebär arbetsmiljö för Dig? 

● Hur upplever Du arbetsmiljön på din arbetsplats?  

● Vad upplever du påverkar arbetsmiljön positivt respektive negativt? 

● Hur tror Du att patienterna upplever miljön på akutmottagningen? 

● Hur tror Du att patienten påverkas av arbetsmiljön på 

akutmottagningen vid hög arbetsbelastning? Kan Du ge några 

exempel? 

● Hur har ni det med hot och våld på din arbetsplats? 

● Hur upplever Du att patientsäkerheten är på din arbetsplats?  

● Hur tror Du att en hög arbetsbelastningen påverkar din bedömning 

och ditt omhändertagande av patienten?  

● Kan en hög arbetsbelastningen orsaka patientsäkerhetsrisker och i så 

fall vilka?  

● På vilket sätt upplever Du att en hög arbetsbelastning påverkar 

omvårdnaden av en patient på akutmottagningen? 

● Förändras dina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? Om ja, kan 

du ge exempel? 

● Hur hanterar Du som sjuksköterska en hög arbetsbelastning?   

● Har arbetsmiljön någon gång gjort att Du inte har kunnat ge den vård 

och omvårdnad som Du skulle vilja? Om ja skulle Du kunna beskriva 

en sådan situation? 

 

● Upplever Du att patienterna får vänta på vård och behandling på 

grund av hög arbetsbelastning? Om ja hur tror du att patienterna 

påverkas av detta?  

● Hur upplever Du att ditt bemötande förändras gentemot patienten vid 

hög arbetsbelastning? Kan Du ge exempel? 



 

 

 

● Hur tror Du att ditt bemötande påverkar patienterna? Kan du ge 

exempel? 
 

Följdfrågor: 

● Hur menar du då? 

● Kan du utveckla? 

● Kan du beskriva mer? 

● Kan du utveckla det? 

 

Avslutande fråga: 

● Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 
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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 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

    x 



 

 

 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- 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 deltagare under 15 
år 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 
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     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

x     

 


