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Abstrakt 
Titel: Är patientsäkerheten äventyrad inom dagens akutsjukvård? 

 

Bakgrund: Att arbeta på en akutmottagning kan vara krävande både fysiskt och mentalt 

då din kompetens som sjuksköterska ständigt ställas på prov. Ett ökat söktryck av 

patienter samt rådande brist på sjuksköterskor ställer ännu högre krav på dagens 

vårdpersonalen. I takt med att allt fler söker vård på akutmottagningar runt om i landet 

ökar även arbetsbelastningen på akutmottagningen. Ohållbar arbetsmiljö och 

arbetsbelastning har bidragit till att sjuksköterskor slutar på akutmottagningen. På grund 

av sjuksköterskebristen har dagens akutmottagningar inte samma krav som de hade för 

några år sedan, att endast erfaren och kompetent personal får anställas på en 

akutmottagning. Därför är det viktigt att undersöka om sjuksköterskans kompetens kan 

kopplas till patientsäkerheten och hur patientsäkerheten påverkar patienterna 

Syfte: : Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av 

patientsäkerheten på en akutmottagning. 

Metod: Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där 18 artiklar bedömdes 

och klassificerades. Sökningar gjordes via databaserna PubMed, Cinahl och Medline 

under Januari och Februari 2018. Söktermer som användes var nurse, 

experience,emergency department och Patient safety . Framställning till ett nytt 

deskriptivt innehåll har skapats genom sammanslagning av artiklarnas resultat och 

slutsats.  

Resultat: Sjuksköterskors upplevelse av patientsäkerheten ses allt mer negativ. En ökad 

brist på kompetens, arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö, bristande samarbete och 

kommunikation upplevs påverka patientsäker negativt. 

Slutsats: För att en akutmottagning ska fungera väl och upprätthålla en bra 

patientsäkerhet krävs att sjuksköterskan besitter rätt kompetens, att det finns erfaren 

personal som kan lära upp nya sjuksköterskor och att områden som arbetsbelastning, 

utbildning, teamarbete och kommunikation tas på allvar av ledningen. Det är viktigt att 

vårdpersonalen känner sig stöttade under sitt arbete så att en tillfredsställelse och 

arbetsglädje kan skapas på arbetsplatsen. Brister i vårdkvaliteten kommer annars leda 

till konsekvenser där sjuksköterskor inte längre kan utföra sitt arbete till en 

tillfredsställande nivå. Vilket till slut kommer påverka patientsäkerheten negativt. 
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Abstract 
 

 

Title: Is patient safety compromised in today's emergency care? 

Background: Working on an emergency room can be demanding both physically and 

mentally as your nurse's competence is constantly being tested. Increased patient 

pressure and the current lack of nurses make even greater demands on today's healthcare 

staff. As more and more people seek care at emergency services around the country, 

workloads also increase in emergency attendance. Unsustainable working environment 

and workload has contributed to the end of nurses' emergency reception. Due to the 

nurse's burden, today's emergency services do not have the same requirements as they 

had a few years ago, that only experienced and competent staff may be employed in an 

emergency department. Therefore, it is important to investigate whether the nurse's 

skills can be linked to patient safety and how patient safety affects patients 

Purpose: Nursing's perception of patient safety at an emergency department. 

Method: The study was conducted as an integrative literature study where 18 articles 

were assessed and classified. Searches were made via the databases PubMed, Cinahl 

and Medline during January and February 2018. Search terms used were nurse, 

experience, emergency department and patient safety. Preparation for a new descriptive 

content has been created by merging the articles' findings and conclusions. 

Result; Nursing experience of patient safety is experienced as more negative . An 

increased lack of competence, workload, poor working environment, lack of 

cooperation and communication is perceived to affect patient safe negatively.  

Conclusion:  In order for an emergency department to work well and to maintain good 

patient safety, the emergency department needs skilled nurses. That there are 

experienced staff who can train new nurses, and that areas such as workload, education, 

teamwork and communication are taken seriously by the management. It is important 

that the staff feel supported during their work so that enjoyment and job satisfaction can 

be created in the workplace. Deficiencies in quality of care will otherwise lead to 

consequences where the nurse can no longer perform her job to a satisfactory level, 

which in the end will affect patient safety negatively 

. 
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1 Inledning 
I Inspektionen för vård och omsorg rapport (2016) beskriver de hur begränsad 

tillgänglighet på akutmottagningar är ett växande problem i vårt samhälle och kan leda 

till ökade patientsäkerhetsrisker. Sjuka patienter med okända sjukdomstillstånd får ofta 

vänta länge på akutmottagningar för vård och en bedömning från sjukvårdspersonal. En 

bristande erfarenhet och kompetens bland sjuksköterskor och läkare på 

akutmottagningar är ytterligare en stor bidragande faktor som begränsar tillgängligheten 

och leder till en minskad patientsäkerhet. Bristande kompetens kan leda till brister i 

bedömningar och undersökningar, vilket kan leda till felaktig eller fördröjd diagnos och 

behandling. När patienterna sedan behövs läggas in på en vårdavdelning men på grund 

av vårdplatsbrist inte kan komma upp till slutenvårdklinikerna leder det till ökad 

belastning på akutpersonalen. Socialstyrelsen definierar akutsjukvård som, akut 

omhändertagande av patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller 

inskrivning i slutenvården. Akutsjukvård består av åtgärder som bör inledas inom någon 

timme eller högst upp till 24 timmar (Socialstyrelsen, 2014). Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) beskriver också hur en ökad mängd patienter söker sig till 

akutmottagningar i första hand istället för primärvården vilket leder till att en stor 

mängd patienter söker hjälp på fel vårdnivå. Kombinationen av minskad kompetens, 

längre vårdtider och ett ökat inflöde av patienter leder till en minskad patientsäkerhet 

och fördröjd tillgång för de patienter som är behov av akutsjukvård (IVO, 2016). På 

grund av det ökade vårdbehovet, högt inflöde av patienter som vänder sig till 

akutmottagningen leder detta till att trycket ökar på akutmottagningen. Långa väntetider 

och ökad arbetsbelastning leder till minskad patientsäkerhet då sjuksköterskorna inte 

har tid till att genomföra adekvat vård.  Arbetsmiljön förändras och blir stressigare, 

vilket kan leda till psykisk ohälsa och bristande koncentrationsförmåga hos 

sjukvårdspersonalen. Detta leder till att allt fler sjuksköterskor slutar på 

akutmottagningar. De som väljer att avsluta sin anställning på akutmottagningar är 

vanligtvis de erfarna sjuksköterskorna. Vilket resulterar i att mycket av den kompetens 

som tidigare existerade på akutmottagningar försvinner. För att lösa 

sjuksköterskebristen väljer akutmottagningarna att anställa nyutexaminerade 

sjuksköterskor alternativt sjuksköterskor som inte besitter kompetensen eller 

erfarenheten som krävs för att arbeta på en akutmottagning. Detta kan leda till en 

patientrisk då livshotande tillstånd kan missas. Författarna är själva sjuksköterskor på 

akutmottagning och har de senaste åren själva upplevt hur personalstyrkan har tunnats 

de senaste åren och hur det har fått en negativ påverkan på patientsäkerheten. Då kraven 

har minskat på grund av sjuksköterskebristen kan även nyutexaminerade sjuksköterskor 

anställas på akutmottagningen utan att ha erfarenheten eller kompetens sen innan inom 

akutsjukvård. Därav är det viktigt att undersöka om kompetensen har betydelse för 

patientsäkerheten och hur den påverkar patienterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

2 Bakgrund 
 

2.1 Akutsjukvård på en akutmottagning 

Socialstyrelsen definierar akutsjukvård som, akut omhändertagande av patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i slutenvården. Akutsjukvård 

består av åtgärder som bör inledas inom någon timme eller högst upp till 24 timmar 

(Socialstyrelsen, 2014). De flesta patienter som söker vård på en akutmottagning 

kommer in gåendes och söker hjälp på egen hand eller med hjälp av närstående. 

Ambulansen står för en mindre andel av det det totala patientflödet under en dag på 

akutmottagningen. Syftet med en akutmottagning är att bedöma patienters hälsotillstånd 

och eventuellt tillhandahålla akut behandling, för att sedan utvärdera om patienten 

behöver fortsatt vård inneliggande på en sjukhusavdelning eller om patienten kan 

återvända till hemmet (Wikström 2006). De flesta patienter som kommer in till en 

akutmottagning får gå igenom en prioriteringsprocess. Denna process kallas triage. 

Triage kan ske i ambulansen av ambulanspersonal eller av sjuksköterskor på 

akutmottagning som sitter i Triage på akutmottagningen. Triage existerar så att ”rätt 

patient” ska få ”rätt vård och hjälp”, i triagen tar sjuksköterskor som jobbar på 

akutmottagningen emot, prioriterar och sorterar patienterna till rätt klinik på 

akutmottagningen (Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg, 2008). 

 

En akutmottagning är uppdelad i olika kliniker, en allmän uppdelning är kirurgi, 

medicin och ortopedi. Dessa tre klinker på en akutmottagning täcker de flesta 

patientkategorierna som söker vård på en akutmottagning. Andra kategorier såsom 

öron-näsa-hals eller gynekologi, patienterna behandlas oftast samtidigt av personal från 

huvudklinikerna (Wikström, 2006). Vården på akutmottagningar bygger främst på team 

sjukvård inom de olika huvudklinikerna, detta innebär att undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare arbetar tillsammans för att patienterna vård (Athlin, Schwarz 

& Farrohknia, 2013). Akutmottagningen har en central punkt i sjukvården. Förutom 

samarbetet med de egna avdelningarna och instanserna på sjukhuset så samverkar 

akutmottagningarna med ambulanspersonal, vårdcentraler, andra sjukhus och 

akutmottagningar (Wikström, 2006).  

 

2.2 Akutsjuksköterskan 
Sjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen ska besitta kompetensen för att kunna 

ge patienten en god omvårdnad. Hen ska ha ett etiskt förhållningssätt där både patienten 

och patientens anhöriga ska ses som unika personer och även se deras unika behov. 

Akutsjuksköterskan ska sträva efter att skydda patientens och anhörigas integritet och 

värdigheten utan att äventyra det medicinska behovet. Att stärka och få patienten att 

uppleva trygghet samt säkerhet är viktigt vid omhändertaget av patienten, och även 

skapa en miljö som är lugn och visa medkänsla för patientens sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskan ska besitta de kunskaper och färdigheter för att klara av de uppgifter 

som krävs på en akutmottagning. Sjuksköterskan skakunna prioritera, evaluera och 

revaluera patientens tillstånd utifrån ett medicinskt- och omvårdnadsperspektiv samt 

vidta de åtgärder som behövs beroende på patientens sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan 

ska också kunna identifiera patienter som misstänkts eller har blivit utsatta för våld eller 

övergrepp. Sjuksköterskan skamöta patienten och dennes anhöriga på ett respektfullt 

och säkert sätt samt kommunicera respektfullt med alla personer, inklusive patienter 

eller anhöriga som är våldsamma eller hotfulla. Akutsjuksköterskan ska skapa 

förutsättningar så att patienten och dennes anhöriga får delta i beslut och vårdprocesser i 

sin behandling – framförallt med en speciell hänsyn till den sårbara situationen som 
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patienten och de anhöriga befinner sig i. Akutsjuksköterskan ska kunna identifiera 

patienter eller anhöriga som är sårbara eller utsatta och försöka förminska deras 

sårbarhet och utsatthet i deras situation (Swenurse, 2017). Att arbeta på en 

akutmottagning är krävande och resulterar ofta i att sjuksköterskor sjukskriver sig på 

grund av utbrändhet från stress och hög arbetsbelastning.  Faktorer som tungt arbete, 

hot, våld, obekväma situationer med patienter och anhöriga bidrar till stress hos 

sjuksköterskorna (Akhavan, Sandmark & Yuwanich, 2016). Stress bidrar i sin tur till 

fysisk och psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna vilket kan resulterar i ett sämre 

patientomhändertagande (Akhavan Sandmark & Yuwanich, 2016). Forskning om 

patientvården påvisar vikten av personcentrerad vård där vården ska vara 

individanpassad och fokusera på att stärka patientens hälsa och uppfattning  av 

välbefinnande trots att de har sjukdomar som kan påverka dera vardag. Det är även 

viktigt att patienten är delaktig i både hälso- och vårdprocessen, så att patienten får vara 

med och bestämma och ta del i sin egen behandling och vård (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

2.3 Sjuksköterskans arbetsmiljö 
Enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket (2014) är långa arbetsskift, hög 

arbetsbelastning och stress vanligt bland sjuksköterskor. Healy och Tyrrell (2011) 

redogör i sin studie att akutmottagningar har en särskilt påfrestande arbetsmiljö, där 

personalen måste klara av akuta situationer. Studien går in på hur stress kan påverka 

deras fysiska och psykiska hälsa. De går vidare in på hur akutsjuksköterskor måste 

handskas med oförutsägbara händelser som plötslig död, våld och trauma under ett 

arbetspass vilket leder till en ökad risk för utbrändhet. Studien visar att sjuksköterskor 

med kort arbetslivserfarenhet av akutsjukvård var mer sårbara för stress på en 

akutmottagning. Potter (2006) skildrar hur sjuksköterskors arbetet på en akutmottagning 

kan vara väldigt fysiskt och psykiskt påfrestande. Arbetet kan ibland upplevas kaotiskt, 

ej strukturerat, ständigt växlande och oförutsägbart. Vårdpersonalen utsätts för en hög 

arbetsbelastning med exponering för våld på arbetsplatsen, trauma, oväntad död, fulla 

väntrum och ständiga överbeläggningar. Sjuksköterskor får även tillägna en omfattande 

tid under sin arbetsdag engagerade i intensiva  interaktioner med patienter, anhöriga, 

kollegor och avdelningspersonal. Akhavan, Sandmark & Yuwanich (2016) belyser 

sjuksköterskor stressfyllda arbetsmiljö på akutmottagningar. Sjuksköterskor upplever en 

daglig stress på grund av den höga arbetsbelastning och det ständiga kravet på att utföra 

flera arbetsuppgifter samtidigt. 

 

 

2.4 Patientsäkerhet 
En god vård för patienten innebär att den är säker, individanpassad efter patientens 

behov, är effektiv, jämlik samt att den är kunskapsbaserad. Det samlade arbetet i sin 

helhet leder till en god vård av god kvalité. En hög patientsäkerhet innebär att både 

patienten, patientens anhöriga samt personalen är alla delaktiga i 

patientsäkerhetsarbetet, vilket innebär i sin tur att vårdskador förhindras genom att 

personalen aktivt har ett riskförebyggande förhållningssätt. En god och hög 

patientsäkerhet innebär ett gemensamt arbete inom vården och att alla vårdinrättningar 

arbetar med förbättringar, att aktivt lära sig av tidigare erfarenheter och kontinuerligt 

utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård. Det är det gemensamma 

arbetet med alla vårdinrättningar som ger en hög patientsäkerhet. Vården skapar 

säkerheten i varje möte, arbetsmoment och tillsammans. I dagens hälso- och sjukvård är 

det mycket som som spelar in i det dagliga arbetet. Hälso- och sjukvården är komplex – 
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det är både människan, olika teknik och organisationer som påverkas av det dagliga 

arbetet. Risker finns alltid där och förändras kontinuerligt och därav måste hälso- och 

sjukvård anpassa sig och hantera riskerna vartefter. Målet i slutändan är att ingen patient 

skall drabbas av en vårdskador som kan ge kraftiga konsekvenser (Socialstyrelsen, 

2018).  

 

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada och varje år drabbas cirka 100 

000 patienter av en vårdskada i Sverige. Det innebär att nästan 8 procent av alla 

vårdtillfällen leder till en vårdskada (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

patientsäkerhetslagen innebär en vårdskada att en patient drabbas av lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom vilken hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslag 

(2010:659) Svensk författningssamling [SFS] 2010:2010:659 t.o.m. SFS 2017:62). IVO 

(2017) rapport beskriver hur bristande kompetens och erfarenhet på många av landets 

akutmottagningar leder till minskad patientsäkerhet. IVO har i flera ärenden avseende 

akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga 

händelser. Det samma beskriver (Socialstyrelsen, 2018) hur undermålig bemanning på 

akutmottagning samt att saknaden av tillräcklig kompetens kan få negativa 

konsekvenser för patienterna och ökar risken för att en vårdskada ska uppkomma. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tillkom 2011 för att tydligt reglera hur 

patientsäkerheten ska säkerställas. I lagen finns bland annat bestämmelser om 

vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vidare finns 

det regler och lagar om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller 

patientsäkerhet, kap. 6. Bland annat bär hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvaret 

för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter, 2§, samt är skyldiga att bidra till att 

hög patientsäkerhet upprätthålls, 4§. 

 

2.5 Patient på en akutmottagning 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:763) beskriver att sjukvården ska vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för patientens integritet och patientens 

självbestämmande. Den ska främja god kontakt mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

Tidigare forskning gällande patienters  upplevelse av att vårdas på en 

akutmottagning  beskriver hur patienter upplever känslor av rädsla för att bli 

bortglömda när de väntar på sin tur och sitter i väntrummet. Många gånger upplevde 

patienterna att de inte var välkomna på akutmottagning på grund av det höga inflödet av 

patienter som redan befann sig på akutmottagningen. Patienter kan många gånger 

uppleva att vårdpersonalen huvudsakligen koncentrerade sig mer på det medicinska än 

patientens generella upplevelse av hälsa och välmående (McCance, McConnell, Melby, 

2015). Enligt Ekwall (2013) känner patienten sig många gånger förbisedda på grund av 

att det uppstår en bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient under 

deras vistelse på akutmottagning. Dahlen, Westin & Adolfsson (2012) beskriver hur det 

är viktigt för patienter på akutmottagning att få känna sig delaktiga i sin vårdprocess. 

Delaktigheten är en grundlig påverkade faktor för patienternas upplevelse av värdighet, 

kontroll och respekt, samt stärker hanteringsförmåga i en situation som redan är sårbar 

och osäker för dem. 

 

Vården på en akutmottagning kan innebära ett lidande för patienten när vården ej längre 

är vårdande och där patienten känner sig som ett objekt, det vill säga brist på delaktighet 

och att patienten upplever en känsla av maktlöshet över sin situation (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Patienter på en akutmottagning kan vara svårt sjuka och kan i värsta 
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fall uppleva vårdlidande. Vårdlidande innebär att ett lidandet skapas på grund av att 

vården inte kan erbjuda ett gott vårdande som stärker hälsoprocessen (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Detta kan exempelvis vara när patienten i sitt vårdande inte får vara 

med och besluta, inte blir informerad om vad som händer eller inte får vara med och 

påverkar sin vård, därav kan patienten uppleva att hen inte får vara delaktig i sin vård 

och inte ges möjligheten att kunna delta i sin vårdsituation (a.a.).   

 

2.6 Teoretisk referensram 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Patricia Benners modell som 

utgår ifrån Dreyfus Model Of Skill Acquisition. Modellen visar på hur en person går 

igenom fem olika stadier från novis till expert för att uppnå yrkesskicklighet. Patricia 

Benners modell anses vara relevant för vår studie på grund av det ökande antalet 

oerfarna sjuksköterskor som påbörjar sin sjuksköterska karriär direkt på 

akutmottagning. Med hjälp av modellen kan studiens resultat beaktas och därefter 

genomföra en relevant diskussion samt dra slutstatser med koppling till modellens 

nivåer för yrkesskicklighet och dess länk till patientsäkerhet. 

  

De fem olika stadierna för att uppnå yrkesskicklighet är: novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig, expert (Benner, 1993).  

  

Novis är första stadiet där sjuksköterskan saknar bakgrundsförståelse för situationen. 

Det innebär även att sjuksköterskan saknar erfarenhet av de situationer som uppstår och 

möter samt hur sjuksköterskan förväntas att agera i dessa situationer. Handlandet och 

agerandet styrs i första hand av regler och riktlinjer. Reglerna och riktlinjerna är 

nödvändiga som vägledning för sjuksköterskan i detta stadie. Beteendet i novis stadiet 

gör sjuksköterskorna begränsade och oflexibla på grund av att beteendet styrs av regler 

och riktlinjer.  Sjuksköterskan befinner sig på en novis nivå även om denne anses färdig 

vid byte av verksamhetsområde då olika verksamhetsområden rent kliniskt ändras då 

omvårdnadsmålen för patientgruppen är obekanta och nya för sjuksköterskan (Benner, 

1993). 

  

Andra stadiet  innebär avancerad nybörjare. I andra stadiet beskrivs sjuksköterskan att 

kunna uppvisa godtagbara prestationer. Avancerad nybörjare liknar novisen vilket 

innebär att sjuksköterskan ännu inte kan uppfatta helheten i situationen på grund av 

omständigheterna är nya. Därav bör sjuksköterskan som är i första och andra stadiet 

koncentrera sig i första hand på reglerna för att kunna på bästa sätt hantera situationen. 

Stöttning i att prioritera i kliniska sammanhang är viktigt för den avancerade 

nybörjaren. I detta stadie börjar den avancerade nybörjaren bli mer och mer medveten 

om återkommande mönster och situationer i sitt kliniska arbete (Benner, 1993). 

  

Tredje stadiet innebär att sjuksköterskan kan kalla sig kompetent. Detta betyder att 

sjuksköterskan har stannat och jobbat på samma plats under en längre tid och är därav 

mer medveten om dennes egna handlingar på en långsiktig plan. Den kompetenta 

sjuksköterskan har dock inte expertens snabbhet men upplever att denne kan kontrollera 

och behärska situationen som denne befinner sig i. Den kompetenta sjuksköterskan kan 

nu prioritera och det medför att det kritiska tänkandet utvecklas mera (Benner, 1993). 

  

I fjärde stadiet uppvisar sjuksköterskan skicklighet. Den skickliga sjuksköterskan 

uppfattar situationer som helhet snarare än aspekter och hens handlingar styrs av 

erfarenhet och fakta. Sjuksköterskan besitter besitter nu en uppfattningsförmåga och 

hens handlande kommer av sig självt och grundas på erfarenhet och nyss upplevda 
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händelser. Skickliga sjuksköterskor tolkar en situation som en helhet eftersom de 

uppfattar situationen betydelse med hänsyn till långsiktiga mål. Den skickliga 

sjuksköterskan lär sig genom erfarenhet av vilka typiska händelser som är att vänta i 

varje given situation och hur man ändrar planer i enlighet med sådana händelser. Med 

hjälp av denna erfarenhetsbaserade förmåga att känna igen helhetssituationen märker 

den skickliga sjuksköterskan när den förväntade, normala bilden inte infinner sig. 

Förmågan att besitta en holistiskt förståelse gör att sjuksköterskan nu besitter 

skickligheten att lättare fatta beslut samt att beslutfattandet i sig blivit mindre 

ansträngade (Benner, 1993). 

  

Femte stadiet: Expert. Experten förlitar sig inte längre på analytiska principer (regler, 

riktlinjer, maximer) för att bilda sig en uppfattning av situationen samt vidta en lämplig 

åtgärd. Med sin enorma erfarenhetsbakgrund kan expert-sjuksköterskan nu intuitivt 

uppfatta de problem som uppstår och handskas med det aktuella problemområdet, utan 

att slösa tid på att välja mellan ett stort antal ofruktbara alternativ diagnoser och 

lösningar (Benner, 1993). 

 

3 Problemformulering 
Patientsäkerhet är en komplex fråga som påverkar alla patienter som passerar genom 

sjukvården. Speciellt på en plats som akutmottagning är patientsäkerhet extra viktig, då 

patienter ofta är svårt sjuka och befinner sig i en utsatt situation. Med ökad begränsad 

tillgänglighet på akutmottagningar och fler sjuka patienter med okända 

sjukdomstillstånd som ofta får vänta länge på vård och en bedömning från 

sjukvårdspersonal är patientsäkerheten hotad. Tidigare undersökningar visar på en ökad 

risk för att vårdskador på akutmottagningar uppstår på grund av den höga 

arbetsbelastningen, kritiska sjukdomstillstånd och bristande kompetens bland 

vårdpersonalen för att kunna identifiera en akut situation i tid. Den tillgängliga 

forskningen som finns idag är begränsad gällande sjuksköterskors uppfattning om 

patientsäkerheten på en akutmottagning. Genom att förstå hur dagens 

akutsjuksköterskor upplever patientsäkerheten och deras erfarenheter kan det bidra till 

en ökad medvetenhet om vad olika akutmottagningar kan göra för att skapa en säker 

patientvård. Vilket kan leda till mindre vårdskador och minskat vårdlidande för 

patienter. 

 

4 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om 

patientsäkerheten på en akutmottagning. 

 

5 Metod 
Vald metod för denna magisteruppsats är en integrativ litteraturstudie där kvalitativ och 

kvantitativ forskning kombineras. Där artiklarnas resultat bekräftar, förstärker eller 

motbevisar varandra (Polit & Beck, 2011). Inom forskning angående hälso- och 

sjukvård är det en fördel om litteraturstudier innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, detta gör det enklare att förstå hur verkligheten ser ut och ger ett bredare 

perspektiv (Axelsson 2012).  En litteraturöversikt innebär en systematisk 

litteraturundersökning av vetenskapliga studier som har publicerats i form av artiklar. 

Sökning följt av en kritisk granskning och därefter sammanställs resultatet så att den 

nya kunskapen kan bilda evidens för det dagliga arbetet (Friberg, 2017). 

Tillvägagångssättet har skett enligt Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess. 
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Litteraturstudien har en systematisk ansats och består av fem steg, där det femte steget 

består av tre delar. Första steget innebär formulering av syfte och problemformulering 

samt att finna nyckelord. Steg två innebär att en uttömmande litteratursökning görs, steg 

tre omfattar datautvärdering där artiklar granskas för att finna studier som motsvarar 

inklusionskriterierna, steg fyra innebär kvalitetsgranskning och steg fem innebär en 

analys av de funna primärstudierna. Analysen består av tre delar. Del ett innebär att data 

utvinns ur primärstudierna. Del två att data från de olika studierna jämförs för att visa på 

likheter, skillnader och mönster samt i del tre verifieras nya slutsatser. 16 stycken 

artiklar inkluderades i studien som har klassificerats, analyserats och kategoriserats 

 

5.1 Urval 
För att få fram relevanta litteratur och artiklar har eftersökningar gjorts i databaserna 

Cinahl, Pubmed och Medline då dessa databaser innehåller flest relevanta artiklar inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2016). Vid funnen relevant artikel studerades 

artikelns referenslista efter ytterligare väsentliga artiklar. Om intressant artikel 

påträffades vid granskning av referenslista  gjordes sedan en manuell sökning i lämplig 

databas (Forsberg & Wengström, 2013). Tillvägagångssättet innebär att ett 

intresseområde först identifieras för att sedan arbetats fram till en forskningsfråga. I 

denna studie definierades ett specifikt problemområde och avgränsas till en specifik 

forskningsfråga (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  Urvalet begränsades med 

kriterierna: artiklarna antingen var skrivna på svenska eller engelska, var ”peer 

reviewed” granskade, hade tillgänglig abstract, publicerade senast år 2007. Artiklar 

inkluderades när de uppfyllde kriterierna och motsvarade studiens syftet. Inklusions och 

exklusionskriterier presenteras i Bilaga 4.   

 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har utgått ifrån Bettany-Saltikov & Mcsherry, (2016) riktlinjer för genomförandet av 

en grundlig datainsamlingsmetod och strategi för artikelsökning. Sökorden 

formulerades utifrån studiens syfte och inkluderandet av synonymer arbetades fram till 

sökorden för att kunna få fram ett tillfredsställande sökresultat. Böjningar och 

variationer av sökorden täcktes in genom användandet av trunkering. Trunkering 

innebär att att en asterix sätt innan eller efter sökordet, som exempel blir experience*: 

experiences, experiencing, experienced osv.  (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016).  

  

Författarna har suttit enskilt och gjort sökningar efter artiklar för att sedan stämma av 

med varandra om framkomna sökresultat. Antalet sökträffar som framkom vid sökning, 

har samtliga artiklars titlar granskats för att inte missa någon artikel vid granskningen. 

Exempelvis, har 166 träffar visats har samtliga 166 artiklarnas titel lästs igenom. 

Följande titlar som besvarar syftet har författarna då valt ut för vidare granskning. 

Titlarna som framkom under artikelsökningen har genomgått en tvåstegs granskning för 

att kunna bedömas vara relevanta gentemot området magisteruppsatsen (Bettany-

Saltikov & Mcsherry, 2016). Steg 1 var att granska artiklarnas titel och abstract för att 

få en uppfattning av deras relevans för studiens område. De artiklar efter granskning av 

abstrakt som inte svarade på syftet sållades bort. De artiklar som ansågs svara på syftet 

fördjupade författarna vidare sig på hela artikeln för att sedan se om hela artikeln 

svarade på författarnas syfte för att kunna användas i författarnas studie. Steg 2 bestod 

av en fördjupad granskning av de artiklar vi bedömt som okej från steg 1. Detta innebar 

en genomgång av hela artikeln och inte bara titel och abstrakt. De artiklar som ansågs 

inte relevanta till studien sållades ytterligare bort. Därav har artiklarna genomgått 
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flertalet granskningar för att kunna användas i författarnas studie för att uppnå en god 

resultat som möjligt. Framkomna artiklar efter sökning i steg 1 har delats mellan 

författarna för att garantera att båda författarna fördjupar sig och granskar samtliga 

artiklar från datainsamlingen för att skapa en förståelse för varje artikel och dess 

relevans till arbetet. Matris av artikelsökning visas i tabell 1.  

   

5.2.1 Tabell 1 översikt över databassökning 

 

 

Databas 
Datum  

Sökfras  Begränsningar  Träffar  Lästa 

titlar  
Lästa 
abstrakt  

Granskade  Använda 

artiklar  

Cinahl 
  
2018-01-

16  

nurse* AND 

perception* AND 

emergency room OR 

emergency 

department AND 
Patient safety 

Full text, 

Abstract 

available 
Peer reviewed 
English 

language 
year 2007-  

21     
 

21 5 3 1 

Cinahl 
  
2018-01-

16  

nurse* AND 

experience* OR 

perception* AND 

emergency room OR 

emergency 

department AND 
Patient safety 

Full text, 

Abstract 

available 
Peer reviewed 
English 

language 
year 2007-  

1329 1329 23 8 2 

Cinahl 
  
2018-01-

21 

nurse* AND 

experience* AND 

emergency room OR 

emergency 

department AND 
Patient safety 

Full text, 

Abstract 

available 
Peer reviewed 
English 

language 
year 2007-  

62 62 9 5 1 

Cinahl 
  
2018-01-

27 

nurse* AND 

attitudes* AND 

emergency room OR 

emergency 

department AND 
Patient safety 

Full text, 

Abstract 

available 
Peer reviewed 
English 

language 
year 2007-  

60 60 8 3 2 

Cinahl 
 
2018-01-

27 

nurse* AND 

perception* OR 

attitudes AND 

emergency room OR 

emergency 

department AND 
Patient safety 

Full text, 

Abstract 

available 
Peer reviewed 
English 

language 
year 2007-  

3516 3516 8 4 1 

Cinahl 
 
2018-01-

31 
 

nurse 
acute care 
experience 

Full text 
Peer reviewed 

166 166 5 4 2 

Medline 
 

patient safety 

emergency nurse 
Full text,  Peer 

reviewed 
793 793 6 6 1 
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2018-02-

06 
English 

language  
year 2007- 

Cinahl 

2018-02-

14 

nurse* AND 

perception or attitude 

or perspective or 

opinion AND 

emergency 

department OR 

emergency room 

AND patient safety 

Full text,  Peer 

reviewed 
English 

language  
year 2008- 

572 572 13 6 1 

Pubmed 
 
2018-02-

18 

Patient safety AND 

emergency 

department OR 

emergency 

room  AND 

experience* AND 

nurse* 
 

Full text,  Peer 

reviewed 
English 

language  
10 years- 

140 140 17 4 1 

Pubmed 
 
2018-02-

18 

nurse* AND 

perception) AND 

patient safety) AND 

emergency 

department OR 

emergency room 
 

Full text,  Peer 

reviewed 
English 

language  
10 years- 

49 49 8 4 1 

Medline 
2018-02-

18 

Nurse 
Emergency 
Patient 
safety 

Full text 
Peer reviewed 
2010- 

1434 1434 9 3 2 

Medline 

2018-02-

18 

Nurse 
patient safety 
experience 
Emergency 

Full text 
Peer reviewed 
2010- 

115 115 5 2 1 

Cinahl 
 
2018-02-

18 

nurse* AND 

experience or 

perspective or view 

or perception or 

attitude AND patient 

safety AND 

emergency 

department or 

emergency room or 

accident and 

emergency or 

accident & 

emergency or a&e or 

a & e 

Full text,  Peer 

reviewed 
English 

language  
year 2008- 

152 152 19 4 2 

Medline  
 
2018-02-

19 

Nurses 
Patient 
Safety 
Emergency 

Full text 
Peer reviewed 
English 

language year 
2010- 

1438 1438 25 4 0 
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5.3 Kvalitetsgranskning 
Alla artiklar som bedöms som väsentliga för vår studies syfte har genomgått en 

kvalitetsgranskning. Vi har valt att använda oss av Caldwell et al (2011) 

granskningsmall se bilaga 2. Mallen är framtagen för sjuksköterskor och kombinerar 

både kvantitativa och kvalitativa bedömningsfrågor i samma mall och är utvecklat för 

att kunna användas för alla varianter av forskningsdesign Caldwell et. al. (2011). Mallen 

består av 18 frågor. Varje fråga bedöms individuellt efter en två poängskala, där lägst 

poäng är 1 och högst är 2. Poängen räknas sedan ihop i en totalpoäng . Varje artikel  har 

sedan bedöms utifrån procentsats, 80-100 procent  = Hög trovärdighet, 79-70  procent 

medelhög trovärdighet, 69-60 procent låg trovärdighet. Granskningen skedde enskilt av 

författarna. De artiklar som uppvisade betydande skillnad i bedömningsnivå 

diskuterades mellan författarna för att få fram ett tillförlitligt resultat. Totalt har 18 

stycken artiklar genomgått kvalitetsgranskning. Av dessa bedömdes 2 stycken inte 

uppnå kvalitetskraven för att inkluderas i studien, därav har totalt 16 artiklar använts i 

studien. Se bilaga 2.  

 

5.4 Dataanalys 
Analysen bestod av tre delar och har utförts utifrån Whittmore och Knafls (2005) 

arbetsprocess. Steg 1, data utvanns ur primärstudierna genom att de sorterades upp i 

undergrupper vilket innebar att data reducerades. För att bekanta oss med och få en 

helhetsbild lästes primärstudierna flera gånger var för sig samt utläst resultat översattes 

till svenska. Sedan först enskilt och gemensamt förkortades och sammanställdes 

artiklarnas resultat. Detta för att hitta det centrala budskapet i studiernas 

resultatredovisning. Vi var noggranna med att inte feltolka data då de lyfts ut ur sitt 

sammanhang. Detta motverkades av att de inkluderade primärstudierna noggrant lästes 

igenom och analyserades individuellt och därefter gemensamt, samt att markering 

gjordes i marginalen på artikeln från vart resultaten tagits och referensen skrevs på 

papperet med samlad data. Därefter omvandlades den extraherade datan från artiklarna 

och sammanställdes med andra liknande teman som liknade varandra, för att lättare 

förtydliga relationer och mönster mellan och inom extraherade data. Olika färger 

användes för att göra markeringar, grön för (sjuksköterskors uppfattning om 

patientsäkerhet) och blå för (kompetensens betydelse för patientsäkerheten). En process 

fram och tillbaka från helhet till delar och omvänt. Steg 2,  data från de olika studierna 

jämfördes för att finna likheter, skillnader och mönster som återkom upprepade i de 

olika artiklarna resultat. Detta ledde slutligen till kategorier som utgör rubrikerna i 

denna studies resultatdel. Steg 3, nya slutsatser verifierades slutligen när ett nytt resultat 

sammanställts utifrån vad som kommit fram under analysen enligt Whittemore och 

Knafls (2005) arbetsprocess. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras beträffande urval 

och presentation av resultat. Studier ska väljas som har tillstånd från etisk kommitté 

eller där det gjorts noggranna etiska överväganden. Presentation av resultat som stödjer 

och inte stödjer forskarens egen åsikt bör göras, då det anses oetiskt att endast 

presentera det resultat som enbart stödjer forskarens åsikt (a.a.). En etisk granskning av 

en lokal etikkommitté eller regional etikprövningsnämnd bedöms inte som relevant till 

denna studie då studien kommer bygga på tidigare publicerad litteratur som redan har 

genomgått etisk granskning. Artiklarna som har valts ut är peer review granskade och är 

i enlighet med CODEX (2013) riktlinjer och har även blivit etiskt granskade. 

Föreliggande studie är en litteraturstudie vars undersökningsfält består av tidigare 
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dokumenterad kunskap och studiens frågeställningar ställs gentemot tidigare publicerad 

litteratur, inga personuppgifter kommer används i studien så risken för skada av studien 

anses som liten. Det är viktigt att fastställa sjuksköterskors perspektiv om 

patientsäkerheten inom dagens akutsjukvård samtidigt som man vill höja kvaliteten och 

påpeka eventuella säkerhetsbrister på akutmottagningar.  

 

Författarna till denna studie har tidigare erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. 

Vilket kan ha påverkats studiens resultat då författarnas förförståelse kan ha speglats i 

resultatet. För att försöka få ett så objektivt resultat som möjligt har författarna försökt 

vara medvetna om sin förförståelse. Genom att diskutera sinsemellan och med sin 

handledare har författarna försökt upprätthålla ett neutralt förhållningssätt i sin 

granskning för att inte påverka eller förvränga artiklarnas innehåll (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

6 Resultat 
Utifrån dataanalysen framgick ett resultat som presenteras nedan och redovisas i två 

kategorier “Organisatoriska faktorer” och “ Kompetens och erfarenhet av akutsjukvård”. 

De två kategorierna består sedan av olika underkategorier. Kategorien Organisatoriska 

faktorer består av underkategorierna “Platsbrist”, “Bemanning”, “Arbetsbelastning”, 

“Kommunikation”, “Anhöriga” och “Ledarskap”. Kategorien Nya och erfarna på 

akutmottagning består av underkategorierna “Kompetens” och “Erfarenhet”. 

 

 

6.1 Organisatoriska faktorer  

 
6.1.1 Platsbrist 

Patientsäkerheten på en akutmottagning påverkas av många faktorer. Överbeläggningar 

på akutmottagningen, alltså kvarstannande patienter på akutmottagningen vid platsbrist 

på sjukhuset, är en viktig och betydande faktor som påverkade patientsäkerheten 

negativt. När patienter blir inneliggande på en akutmottagning resulterar det i att 

patientsäkerheten påverkas negativ. Akutmottagningar har oftast inte utrymme eller tid 

för att tillgodose patientens grundläggande behov. Lokaler på en akutmottagning är inte 

rustade för att vårda patienter under en längre tid. Därav vikten av att patienter 

transporteras till vårdavdelning så fort som möjligt, på grund av att bristen på utrymmet 

på akutmottagningen upplevs utgöra ett hot mot patientsäkerheten. Platsbrist på 

akutmottagning påverkar omvårdnad negativt och gör det svårt för sjuksköterskor att 

utföra adekvat omvårdnad och utgör en ökad risk för vårdrelaterade infektioner. 

Patientens integritet hotas när patienter vårdas i korridorer eller andra utrymmen som 

inte är utrustade för att utföra en basal omvårdnad. Vilket gör att patienterna blir mer 

utsatta och sårbara. Att vårdas i korridoren i väntan på vårdavdelningsplats hotar 

patientsäkerheten då patienter kan vara ett hinder i akuta situationer. Patienter kan även 

påverkas negativt av stressen som uppstår vid en akut situation. Platsbrist på en 

akutmottagning upplevs försvåra möjligheten för sjuksköterskor att övervaka patienter. 

När nya patienter inkommer kan behov av att omplacera de väntande patienter till andra 

rum eller till korridors platser på akutmottagningen uppstå. Den ständiga förändring av 

plats och intryck upplevs som problematisk och kan även äventyrar patientsäkerheten. 

(Eriksson, Gellerstedt, Gransjön Craftman & Hillerås,  2017; Grover, Porter & Morphet, 

2017; Kilcoyne & Dowling, 2007; Shaw, Ruddy, Olsen, Lillis, Mahajan & Dean, 2013). 
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”Health and safety issues, if there was a fire, God forbid and if there was a cardiac 

arrest and you had to push other patients out of the way to get to that patient who might 

be, as I said before sharing oxygen and suction” (Kilcoyne & Dowling, 2007 s. 24). 

 

6.1.2 Bemanning  

En faktor som sjuksköterskor upplever hotar patientsäkerheten är felaktig bemanning. 

Otillräckligt med sjuksköterskor med erfarenhet och adekvat kompetens inom 

akutsjukvård upplevs påverka patientsäkerheten negativt. Avsaknad av vårdpersonal 

begränsar sjuksköterskors tid med patienter och möjlighet för god omvårdnad. 

Otillräcklig bemanning ger resultatet av en mindre kvalitetssäker vård till 

patienterna,samt att möjligheten till stöd till anhöriga minskas. (Ehrenberg, Florin, 

Göransson, Källberg & Östergren, 2017; Enn & Sawatzky, 2016; Clark, Delao, Moon & 

Wolf,  2017) 

 

När patienter kvarstannar på akutmottagningen upplevde sjuksköterskor att patienter 

försämras i sitt tillstånd på grund av att vårdmiljön och att deras basala 

omvårdnadsbehov inte kunde tillgodoses. Äldre patienter är en specifikt sårbar 

patientkategori på grund av de inte alltid kan tillkalla hjälp självständigt. (Eriksson, 

Gellerstedt, Gransjön Craftman & Hillerås,  2017; Kilcoyne & Dowling, 2007).  

 

Att inte kunna tillgodose patientens behov, framförallt omvårdnadsbehov utgör en risk 

för att patienter utvecklar vårdrelaterade skador. Minskad bemanning försvårar arbetet 

för sjuksköterskan att tillgodose patienters matbehov, vilket kan resultera i att patienter 

blir dehydrerade, som i sin tur kan leda till ökad trötthet och förvirring hos patienten. 

(Ehrenberg, Florin, Göransson, Källberg & Östergren, 2017; Enn & Sawatzky, 2016; 

Clark, Delao, Moon & Wolf,  2017).  

  

 “You were always playing catch up, always dealing with the same problems, no 

solutions. For me I was always aware of these conditions for both staff and the patient. 

I did not want to continue working in an environment that was unhealthy” Kilcoyne & 

Dowling, 2007 s. 24). 

 
6.1.3 Arbetsbelastning 

Akutmottagningen har ingen tidsbegränsning gällande öppettider och är öppet dygnet 

runt. Vilket leder till att inflödet av patienterna variera. Vid högt inflöde upplevs det 

påverka sjuksköterskor negativt. Konsekvenser av förhöjt inflödet orsakar tidspress, 

ökad väntetid för patienterna på grund av att resurser upplevs otillräckliga. 

Patientsäkerheten upplevs framförallt påverkas negativt när många patienter befinner 

sig på akutmottagningen. Ökat inflöde av patienter upplevs minska sjuksköterskors 

förmåga att upprätthålla en adekvat uppsikt över patienter. Upplevelsen av att varken 

resurser eller tillräckligt utrymme finns. Kan resultera i att sjuksköterskor inte 

uppmärksammar en patient som befinner sig ett akut eller försämrat tillstånd. 

(Ehrenberg, Florin, Göransson, Källberg & Östergren, 2017; Person, Spiva & Hart, 

2013).    

 
6.1.4 Kommunikation  

God kommunikation upplevs var av viktig betydelse för att bibehålla patientsäkerheten. 

En bristande kommunikation mellan arbetslag upplevs av sjuksköterskor som en 

patientfara. Det kan resultera i felbehandlingar,  inkorrekt vårdnivå samt fördröjning i 

omhändertagandet av patienten. Att kunna kommunicera kontinuerligt och uppdatera 
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varandra inom arbetslaget, framförallt under en akut situation bidrog till en hög 

patientsäkerhet (Ehrenberg, Florin, Göransson, Källberg & Östergren, 2017; Person, 

Spiva & Hart, 2013).   

 
6.1.5 Anhöriga  

En betydande faktor som upplevs bidra till ökad patientsäkerhet var att patientens 

anhöriga var delaktiga under vårdtiden. Anhörigas delaktighet anses vara en viktig 

faktor. Anhöriga besitter viktig information angående patienten och deras närvaro samt 

deras stöd kan öka patientsäkerheten när sjuksköterskorna var upptagna med att vårda 

andra patienter (Chenoweth, Gallagher, Gallahager, Fry & Stein-Parbury, 2014; 

Eriksson, Gellerstedt, Gransjön Craftman & Hillerås,  2017; Gallagher, Robyn, Fry, 

Margaret, Chenoweth, Lynne, Gallagher, Patrick, & Stein‐Parbury, Jane, 2014). 

 

“The patient ends up in a place which is unattended and experiences significant 

deterioration in his condition…. and may not have any relatives there, who are able to 

tell [the health care staff], and no one sees or takes any notice…” (Eriksson, 

Gellerstedt, Gransjön Craftman & Hillerås,  2017) 

 
6.1.6 Ledarskap  

Ett bra ledarskap anses enligt sjuksköterskorna leda till en högre patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor upplever att det finns ett samband mellan god patientsäkerhet och ett bra 

ledarskap. En bristande kommunikation från ledning och personalen associeras ofta med 

försämrad patientsäkerhet. Att känna stöd från sin arbetsgivare är en viktig faktor. När 

begränsat stöd samt bekräftelse från ledning och arbetsgivare upplevdes av 

sjuksköterskorna resulterade det till minskad trygghet. Den faktorn kan påverka vården 

av patienterna negativt. Om arbetsgivaren bekräftar och uppmärksammar sin personal 

angående deras tankar och ideér om verksamheten, upplevs det kunna bidra till ökad 

patientsäkerhet (Lambrou, Papastavrou, Merkouris, Middleton, 2014; Rigobello, 

Carvalho, Guerreiro, Motta, Atila & Gimenes, 2017). 

 

6.2 Kompetens och erfarenhet av akutsjukvård 
 
6.2.1 Kompetens 

Sjuksköterskor upplever en korrelation mellan erfarenhet och kompetens relaterat till 

hur många år som sjuksköterskan har arbetat inom akutsjukvård. Sjuksköterskor som 

har arbetat inom akutsjukvård i mindre än tre år upplevs bidra till lägre patientsäkerhet. 

De sjuksköterskor som har arbetat längre än tre år anses förbättra patientsäkerheten. 

Kompetensnivån kan vara olika hos nyutexaminerade sjuksköterskorna som börjar 

arbeta på en akutmottagning. Högt antal nyutbildade sjuksköterskor på 

akutmottagningen upplevs därför vara en riskfaktor för att upprätthålla en hög 

patientsäkerhet (Grover, Porter & Morphet, 2017; Shaw, Ruddy, Olsen, Lillis, Mahajan 

& Dean, 2013; Glynn &  Silva, 2013; Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016; Person 

et al., 2013).   

 

Flertalet gånger identifieras låg kompetens som ett hinder för att teamarbete skulle 

fungera optimalt. Om sjuksköterskor har kompetens inom akutsjukvård och har många 

års erfarenhet bidrog det till ökad patientsäkerhet. Om sjuksköterskor saknade 

erfarenhet eller kompetens inom akutsjukvård kunde beslutfattandet gå långsammare, 

vilket resulterade i att patienter fick vänta längre på sin behandling. Vilket kan anses 

påverka patientsäkerheten. (Grover, Porter & Morphet, 2017; Shaw, Ruddy, Olsen, 

Lillis, Mahajan & Dean, 2013; Person et al., 2013).  
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6.2.2 Erfarenhet 

Det finns ett genomgående konsensus där erfarna sjuksköterskor på akutmottagningar 

anser att nya sjuksköterskor inte bör inleda sina karriär på en akutmottagning. 

Nyexaminerades sjuksköterskor upplevs ha mindre erfarenhet inom akutsjukvård samt 

otillräcklig kompetens för att känna igen subtila förändringar i patientens tillstånd. 

Tillstånd som anses vara av betydelse för att förebygga en akut situation. Den 

oförutsägbara miljön med konstant skiftande arbetsbörda och oförutsägbara akut 

situationer kräver hög kompetens samt erfarenhet för att tillgodose patienters behov, för 

att bibehålla en god patientsäkerhet. Nyexaminerade sjuksköterskor anses ha svårare att 

anpassa sig efter akuta situationer på grund av bristande erfarenhet och kompetens. Att 

inte veta vilka handlingar som bör utföras under en akut situation resulterar i en sämre 

patientsäkerhet (Enn & Sawatzky, 2016; Person et al., 2013; Clark, Delao, Moon & 

Wolf, 2017; Bampi, Lorenzini, Maroso Krauzer, Ferraz, Franco da Silva & Dall'Agnol, 

2017; Patterson, Bayley, Burnell, & Rhoads, 2010).  

 

Sjuksköterskor som hade kort erfarenhet av akutsjukvård visade sig behöva mer stöd 

och handledning. De kan därmed inte bidra i en avancerad patientvård i samma 

utsträckning som erfarna sjuksköterskor. En erfaren sjuksköterska med kompetens inom 

akutsjukvård upplevs kunna arbeta mer proaktivt och självständigt. En erfaren 

sjuksköterska på en akutmottagning har ökad förmåga att självständigt bedöma en 

patient och identifiera ledtrådar utifrån patientens berättelse. Den förmågan bidrog till 

en noggrannare bedömning och att första stegen i behandlingen kan påbörjas innan 

patienten har bedömts av en läkare. (Grover, Porter & Morphet, 2017; Rehnstrom & 

Dahlborg-Lyckhage, 2016; Shaw, Ruddy, Olsen, Lillis, Mahajan & Dean, 2013; Person 

et al., 2013; Glynn &  Silva, 2013) 

  

För att upprätthålla en bra patientsäkerhet under en akut situation, exempelvis ett 

hjärtstopp, visade studierna att sjuksköterskan bör minst ha ett års erfarenhet för att 

hantera rollen som ansvarig sjuksköterska under ett akutlarm på en akutmottagning. 

Sjuksköterskan ansåg behöva besitta hög kompetens och klinisk erfarenhet för att vara 

ansvarig sjuksköterska under en kritisk situation. Nyexaminerade sjuksköterskor 

beskrev att de upplevde ångest, bristande självförtroende och en utsatthet när det 

behövde vårda en kritisk sjuk patient utan att ha tillgång till någon erfaren kollega. 

Vilket upplevs kunna äventyra patientsäkerheten. (Clark, Delao, Moon & Wolf, 2017; 

Elliott, Fry & Varndell, 2015).  

 

7 Metoddiskussion 
För denna studie har kvalitativa studier varit av störst relevans i relation till syftet men 

då antalet kvalitativa studier inte ansågs tillräckligt inkluderades även kvantitativa 

studier. Integrativ litteraturstudie ansågs därför vara mest lämpligt som 

datainsamlingsmetod för att garantera att all information togs in från både kvalitativa 

och kvantitativa studier. Enligt Whittemore och Knafl (2005) stärks helhetssynen av det 

tilltänkta forskningsområdet vid användning av olika datakällor. Resultatet i denna 

studie bygger i stor utsträckning på kvalitativa artiklar men i de kvantitativa studierna 

där resultatet redovisat i störst utsträckning av tabeller och skattningsskalor har även 

diskussion delarna analyserats för att minska feltolkning. Författarna har i största 

möjliga utsträckning försökt följa Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess för att få 

en så tillförlitligt  och replikerbar studie som möjligt samt för att undvika missvisning i 

resultatet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) kan bristfälliga sökningar leda till 
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inkorrekta slutsatser då fel litteratur inkluderats eller att relevant litteratur inte hittats. 

För att försäkra att artikelsökningar har utförts på ett korrekt sätt har författarna följt 

Bettany-Saltikov & Mcsherry, (2016) riktlinjer för en korrekt datainsamling. De två 

artiklar som hittades genom granskning av artiklars referenslista framkom inte först i 

den strukturerade sökningen, vilket också kan ses som en svaghet. Den strukturerade 

sökningen började med sortering av artikeltitlar, vilket kan ha bidragit till att författarna 

missat artiklar som skulle varit passande till syftet och kan ha begränsat underlaget till 

denna studie. Författarna till denna studie inte är vana vid att kvalitetsgranska artiklar 

vilket kan ha bidragit till att de utvalda artiklarna i studien har blivit för högt bedömda.  

 

Kvalitetsgranskning och analys har gjorts var för sig av författarna att sedan 

tillsammans jämföra och analysera kvalitets bedömningarna och resultaten samt 

diskutera fram en överenskommelse för att öka validiteten i studien. Detta kan anses 

vara en styrka då det minskar risken för bias samt ökar resultatets trovärdighet (Bettany-

Saltikov & McSherry 2016).  Variation av metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa 

inkluderas i en litteraturstudie förstärks resultat sammanställningen och ger en ökad 

generaliserbarhet av resultatet (Whittemore & Knafl, 2005). Inkluderandet av 

kvantitativa studier kan dock leda till att djupet omvårdnadsforskningen kan förminskas 

(Whittemore och Knafl 2005). I denna studie är endast 18 artiklar inkluderade. Fler 

antal artiklar kan ha bidragit till ett bredare och starkare resultat. Artiklarna är skrivna 

på engelska vilket innebär att feltolkning kan uppstå genom att språknyanser misstolkas 

då engelska inte är författarnas modersmål. Enligt Bettany-Saltikov & McSherry, 

(2016) kan det vara bättre för studenter att använda artiklar på sitt moderspråk för att 

förhindra misstolkning. En faktor som kan vara en svaghet i studien och orsakat 

metodfel var att artikelsökningen var avgränsad till enbart engelska och svenska artiklar 

och artiklar på andra språk har därför uteslutits från denna studie. Artiklar som inte gått 

att tillgå i fulltext via de valda databaserna har exkluderats av författarna. Det finns en 

risk att relevanta artiklar för vår studien har därför missats. Att artiklarna kommit från 

olika länder men ändå visat på liknande resultat kan tyda på god validitet och 

trovärdighet för studien.     

 

8 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar på att sjuksköterskor uppfattar patientsäkerheten som hotad på 

många av dagens akutmottagningar. Utifrån Benners (1993), den teoretiska ramverket 

med de fem olika stadierna för att uppnå yrkesskicklighet visar resultatet i studien på att 

kompetens tillsammans med arbetsmiljöfaktorer bekräftar behovet av det finns personal 

som besitter expertisnivå av kompetens för att skapa hög patientsäkerhet. Arbetsmiljön 

på akutmottagningen är komplex och dynamisk, Törner, Eklöf, Larsman, & Pousette, 

(2013) menar att det inte är enkelt att lyfta ut och beskriva enskilda faktorer som har 

betydelse för sjuksköterskans arbete. Trots det påvisar resultatet i studien att det finns 

ett flertal situationer där bristen på kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan 

påverkar patientsäkerheten negativt. Studien belyser att sjuksköterskor med tre års 

arbetslivserfarenhet eller mer upplever patientsäkerheten på akutmottagningar som lägre 

än deras kollegor med mindre erfarenhet. Studiens resultat om att erfarenhet påverkar 

ens uppfattning kan dock diskuteras då Ramya, (2017) studie som är gjord på en 

Intensive Care Units visar på att de inte fann något särskilt samband mellan antal års 

arbetslivserfarenhet och sjuksköterskors uppfattning av patientsäkerhet. 

 

Studiens resultat understryker vikten av bra kommunikation. Bra kommunikation var 

speciellt viktigt för ett lyckat teamarbete. Där arbetslag med sjuksköterskor med hög 

kompetens i kommunikation kunde ha ett högt arbetstempo utan att vårdkvaliteten blev 
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lidande. Ibland kan det dock vara avgörande i vissa akuta situationer där det inom 

teamet krävs en effektiv och tydlig kommunikation. Att använda ett 

kommunikationsverktyg som SBAR kan säkerhetsställa att informationen 

kommuniceras effektivt och säkert (SKL, 2017). Att det finns en öppenhet och 

kompetens i kommunikation är av stor vikt både internt och externt från både ledning 

och mellan personal. God kommunikation ger goda förutsättningar för god teamarbete 

och detta i sig ökar patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2017) menar att ha en god 

kommunikation är en förutsättning för ett säkert och god teamarbete samt att teamet 

kontinuerligt har en tydlig bild över patientens hälsotillstånd. Kommunikation är det 

viktigaste verktyget för att en gemensam bild av patientens hälsotillstånd skapas hos 

vårdpersonal. Att ha en god kommunikation både mellan vårdpersonal samt patient ökar 

patientsäkerheten. Framförallt när det råder en god kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal är detta en förutsättning för att upptäcka biverkningar och avvikelser i 

patientens behandling samt att risken för vårdskador ska minimeras. 

 

Studien visar på att erfarenhet inom akutsjukvård är en bidragande faktor för att kunna 

upprätthålla patientsäkerheten, då erfaren vårdpersonal var en viktig faktor för att kunna 

hålla lagarbetet flytande. När det saknades erfaren vårdpersonal identifierades detta som 

ett hinder för flytande lagarbete, på grund av att de mer oerfarna sjuksköterskorna 

behövde mer vägledning och uppmärksamhet. Benner (1993) menar först efter att ha 

genomgått de fem olika stadierna, från att vara nybörjare och sakna erfarenhet till att ha 

nått stadie Expert; som innebär besitta kunskapen och erfarenheten utan att behöva 

vägledning samt kunna handskas med de oförutsägbara situationer som uppstår, anses 

sjuksköterskan erhålla den kompetens som behövs för att kunna arbeta på en 

akutmottagning. När den rätta kompetensen inte finns eller vid otillräckliga resurser 

påverkas också teamarbetet negativt till att bli ineffektivt. Det är först när 

sjuksköterskan genom erfarenheter från tidigare händelse uppnår skicklighet i sin 

kompetensnivå, som hen kan handskas med oväntade situationer med tillräcklig 

kompetens och prioritera sina handlingar efter uppstådda akuta situationer. Med hjälp av 

denna erfarenhetsbaserade förmåga att känna igen helhetssituationen märker den 

skickliga sjuksköterskan när den förväntade, normala bilden inte infinner sig (Benner, 

1993). När vårdpersonalen har kompetens inom teamarbete och kunskap om 

personcentrerad vård möjliggör det för arbetet att bli effektivt och med en hög kvalite 

för patienten (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). På de akutmottagningar där det finns förutsättningar för teamarbete med läkare 

och sjuksköterska finner man att arbetet upplevdes mer professionellt och 

personcentrerat. Socialstyrelsen (2017) menar att när det finns arbetssätt som inkluderar 

teamwork där teamet består utav olika kompetenser, bland annat sjuksköterskor samt 

läkare ökar patientsäkerheten. Arbetssättet kan resulterat i att patientomhändertagandet 

blir bättre. En god samverkan i teamet kan få patienten att uppleva trygghet då patienten 

upplever att hen får god vård samt att all vårdpersonal som är involverad är delaktiga 

och uppdaterade gällande patientens tillstånd. Resultatet i studien visar att det finns 

negativa faktorer som kopplade till sjuksköterskors uppfattning av en hotad 

patientsäkerhet. Dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning ansågs vara särskilt kopplat 

till hotad patientsäkerhet. Arbetsmiljön på dagens akutmottagningar upplevs vara 

högljudd och stressig och det ansågs ha en direkt negativ påverkan på patientsäkerheten. 

Framförallt på grund av ett högt patientflödet hade sjuksköterskor svårt att vårda 

patienter och tillgodose varje patients individuella behov. Att inte kunna tillgodose 

patienternas behov innebär även att patienterna inte upplever sig sedd eller bekräftad. 

Men framför innebar det ett vårdlidande då vården inte kan erbjuda ett gott vårdande. 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att ett gott vårdande stärker hälso-processerna hos 
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patienten. Patienterna på en akutmottagning är extra utsatta på grund av personalens 

tidsbrist eller ej adekvata bemanning kan det orsaka ett vårdlidande. 

 

En granskning av socialstyrelsen visar på ökade väntetider på akutmottagningar och en 

mediantid på cirka en timme för läkarbedömning. Mediantiden för patientens hela besök 

på akutmottagning visar på 3 timmar och 40 minuter. Ett av tio besök varade längre än 7 

timmar och 49 minuter (Socialstyrelsen, 2018). Vilket ställer höga krav på 

sjuksköterskor för att upprätthålla en bra patientsäkerhet. Då mediantiden för 

läkarbedömning är nästan uppemot 60 minuter på akutmottagningar runt om i sverige 

ställer det höga krav på att sjuksköterskorna kan identifiera kritiskt sjuka patienter för 

tidig läkarbedömning och uppstartande av vård. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

beskriver hur patientsäkerheten ska säkerställas och att det är vårdgivarens skyldighet 

att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Även lagar gällande hur hälso- och 

sjukvårdspersonal vad gäller patientsäkerhet, kap. 6. Bland annat bär hälso- och 

sjukvårdspersonalen själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter, 2§, 

samt är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, 4§. Detta är dock svårt 

på grund av brist på personal, samt brist på personal med erfarenhet inom akutsjukvård. 

I studiens resultat belyser sjuksköterskor att det tyckte att det krävdes minst ett års 

erfarenhet för att vara ansvarig sjuksköterska under ett allvarligt akutlarm då det behövs 

hög kompetens och klinisk erfarenhet för den rollen. Enligt Benner (1993) är det först 

efter att en sjuksköterska har stannat och arbetat på samma arbetsplats under en längre 

tid och är därav utarbetat en  medveten om dennes egna handlingar som hen kan 

kvalificeras som kompetent. Detta gör att författarna har svårt att se att någon 

sjuksköterska skulle kunna besitta den kompetens och erfarenhet som beskrivs behövas 

efter endast ett år efter avsluta sjuksköterskeexamen. 

   

9 Slutsats 
En akutmottagning är en komplexa arbetsplats med en ständigt skiftande arbetsmiljö 

som kan påverka patientsäkerheten. För att en akutmottagning ska fungera väl och 

upprätthålla en bra patientsäkerhet krävs att sjuksköterskan besitter rätt kompetens, att 

det finns erfaren personal som kan lära upp nya sjuksköterskor och att områden som 

arbetsbelastning, utbildning, teamarbete och kommunikation tas på allvar av ledningen. 

För när kompetensen och kvaliteten brister på dess områden påverkas patientsäkerheten 

och vårdkvaliteten vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienterna. Det är 

viktigt att personalen känner sig stöttade under sitt arbete så att en tillfredsställelse och 

arbetsglädje kan skapas på arbetsplatsen. Brister i vårdkvaliteten kommer annars leda 

till konsekvenser där sjuksköterskor inte längre kan utföra sitt arbete till en 

tillfredsställande nivå vilket i stlutändan kommer påverka patientsäkerheten negativt. 

 

 

10 Förslag till vidare forskning 
Förslagsvis kan vidare forskning undersöka hur kompetens byggs upp på ett optimalt 

sätt inom akutsjukvård. Att uppnå en god kompetens och erfarenhet som 

akutsjuksköterska tar tid och vi anser att vidare forskning inom hur riktlinjer och 

introprogram utvecklas bäst för nya sjuksköterskor på akutmottagning vara av intresse 

både för arbetsgivare och framtida akutsjuksköterskor. En annan intressant infallsvinkel 

hade varit att undersöka hur stor inverkan vidareutbildade sjuksköterskor inom 

akutsjukvård har på patientsäkerheten och omvårdnaden jämfört med grundutbildade 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning.  
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    x 
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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? 
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4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa 

(t.ex. blodprov )? 
    x 
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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 (PUL- ansvarig). 
    x 



  
 

II 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. x     
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som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
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12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är namngivna 
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emergency 

departments 
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Ferraz 

Lucimare; 

Franco da Silva 
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Dall'Agnol 

Clarice Maria 
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Perspectives 
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patient safety 

in an 

emergency 

unit 

Syftet med studien 
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sjuksköterskornas 

uppfattninga som 

jobbar på en 

akutmottagning 
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patientsäkerhet 

En deskriptiv, 

kvalitativ metod 

med intervjuer dr 
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deltog  
 

Sammanlagt 
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gällande 
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Ann- Sofie 

Källberg, Anna 

Ehrenberg, Jan 

Florin, Jan 

östergren, 

Katarina E 

Göransson  
 
2017, Sverige  

Physicians’ 

and nurses’ 

perceptions of 

patient safety 
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emergency 
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legitimerade 

sjuksköterskor från 
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akutmottagningar.  
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Altair M. 

Delao, Paul R. 

Clark, Michael 

D. Moon 
 
2017, USA 

On the 

Threshold of 

safety: A 

qualitative 

exploration of 

nurses’ 

perceptions of 

factors 

involved in 

safe staffing 

levels in 

emergency 

departments 

Syftet med denna 
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undersöka 

sjuksköterskorna på 

akutmottagningen, 

deras uppfattningar av 
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påverkar 

bemanningen och att 

identifiera de faktorer 

som negativt och 

positivt påverkar 

bemanningen och hur 

de själva kan påverka 

insatser och ge deras 

egna utvärderingar   

En kvalitativ 

explorativ design 

med en fokusgrupp 
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akutsjuksköterskor.  

Fem teman 

identifierades och 

Deltagarna 

rapporterade att 

bemanningen 

bestämdes utav de 

antal sängar som 

fanns på 

akutmottagningen.  

Hög trovärdighet 



  
 

VI 

Författare, År, 

Land 
Titel Syfte Metod, 
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Robyn 

Gallagher, 

Margaret Fry, 

Lynne 

Chenoweth, 

Patrick 
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Jane Stein-

Parbury 
 
2014, 

Australien 

Emergency 

department 

nurses’ 

perceptions 

and 

experiences 

of providing 

care for older 

people 

Denna 

fokusgruppstudie 

undersökte 

akutmottagarnas 

uppfattningar och 

erfarenheter av att ta 

hand om äldre 

människor 
 

En 

semistrukturerad 

intervju som bestod 

av 10 öppna frågor 

som riktade 

sjuksköterskornas 

tankar mot deras 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

ta hand om äldre 

personer med 

deltagare mellan 6-

12 personer. 
 

Två teman 

formades. Första 

temat som formades 

var kollisionen av 

de förväntningar 

mellan 

sjuksköterskan och 

familjen. Andra 

temat som formades 

är sjuksköterskors 

uppfattning att 

anhöriga eller 

vårdare kunde förse 

med en säkerhet för 

de äldre patienterna 

på 

akutmottagningen 

vid hög 

arbetsbelastning 

Hög trovärdighet 

Lena M Berg, 

Ann-Sofie 

Källberg, 

Katarina E 

Göransson, Jan 
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Florin, Anna 

Ehrenberg 
 
2018, Sverige 
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in Emergency 

department 
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observational 

and interview 

study 

Syftet med denna 

studie var att utforska 
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inträffade under 
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aktiviteter av kliniker 

som arbetar på 

akutmottagningar 
 

En 

observationsstudie 

där sjuksköterskor 

och läkare 
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h var och därefter 

intervjuades dom 

Sammanfattningsvis 

visade resultatet att 

läkare blir mer 

störda än 

sjuksköterskor. Det 

var inte alltid att det 

var negativt att bli 

störd dock endast 

om det ansågs 

onödigt eller om de 

störde läkare och 

sjuksköterskor mitt i 

arbetet.  

Hög trovärdighet 

Wayne 

Varndell, 

Margaret Fry 

and Doug 

Elliott 
 
2015, 

Australien 

Emergency 

nurses’ 

perceptions of 

sedation 

management 

practices for 

critically ill 

intubated 

patients: A 

qualitative 

study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

faktorer som påverkar 

praxis vid bedömning, 

titrering och hantering 

av sedering för de 

kritiskt sjuka 

intuberade patienterna 

från 

akutsjuksköterskors 

perspektiv 
 

En face-to-face, 

semi strukturerad 

intervju med 15 

erfarna 

akutsjuksköterskor. 

Den transkriberade 

datan analuyserades 

med hjälp av 

“Thematic 

analysis”.  

 Sammanlagt 

formades 5 teman: 
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och dess 
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Hög trovärdighet 



  
 

VII 

Författare, År, 

Land 
Titel Syfte Metod, 

datainsamling, 
urval 

Resultat Kvalitetsgrad 

Karin 

rehnström 
Elisabeth 

Dahlborg-

Lyckhage 
 
2016, Sverige 

Proactive 

Interventions: 

an 

Observational 

Study at a 

Swedish 

Emergency 

Department 

Syftet med denna 

studie är att beskriva 

akut sjuksköterskors 

aktiviteter samt hinder 

för -och möjligheter 

till proaktiv 

arbete. 
 

En kvalitativ ansats 

inspirerat av 

etnografi utfördes.  
 

Studien visar att 

kunskap 

av proaktivitet på 

akutmottagningar 

framhävs på 

olika sätt för att öka 

patientsäkerheten, 

vilket medför att se 

bortom 

organisatoriska 

problem och 

kostnadseffektivitet 

för att säkerställa att 

patienten 

prioriteras. 
 

Hög trovärdighet 

John Person, 
LeeAnna Spiva, 
Patricia Hart 
 
2013, USA 

The culture of 

an emergency 

department: 

An 

Ethnographic 

study 

Studiens syfte var att 

undersöka kulturen på 

en akutmottagning  
 

En etnografisk 

fokuserad metod 

användes för att 

samla in data från 

Kulturinspektörens 

perspektiv 
 

Resultatet visade att 

arbeta i Team är ett 

viktigt inslag för 

patientsäkerheten 

och för att 

kontinuerligt 

förbättra 

patientsäkerheten. 

Kulturen som finns 

på 

akutmottagningen 

påverkas och skapas 

av flera 

element/faktorer  

Hög trovärdghet 

Penelope Glynn 

Sheila Silva  

 

USA, 2013  

Meeting the 
Needs of New 

Graduates in the 

Emergency 
Department:  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

erfarenheterna från 

nyutbildade 

akutsjuksköterskor 

som deltar i ett 

strukturerat 

brevidgångsprogram.  
 

En  
kvalitativ 

intervjustudie. 

Resultaten tyder på 

att ett strukturerat 

praktikprogram är 

till nytta för 

nyutbildade 

sjuksköterskor när 

man orienterar sig 

till ett kritiskt 

vårdområde som 

akutmottagningar. . 
 

Hög trovärdighet 



  
 

VIII 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod, 

datainsamling, 

urval 

Resultat Kvalitetsgrad 

Elise Grover 
Joanne E. 

Porter 
Julia Morphet 
 
2017. 

Australien 

An 

exploration of 

emergency 

nurses’ 

perceptions, 

attitudes and 

experience of 

teamwork in 

the 

emergency 

department 
 

Syftet med denna 

forskning var att 

undersöka 

akutsköterskor 

uppfattningar, 

attityder och 

erfarenhet av 

lagarbete på en 

akutmottagning 
 

En 

semistrukturerad 

individuell intervju 

valdes beroende på 

deras kapacitet att 

ge en god och 

innehållsrik och 

insiktsfull 

konversation för att 

kunna upptäcka 

deltagarnas 

upplevelse av 

samarbete i teamen 

på 

akutmottagningen 

Tre teman formades 

från datan. Första 

temat “När 

teamwork fungerar” 

- ansågs av 

sjuksköterskorna på 

akutmottagningen 

att teamwork är 

positivt och 

effektivt i följande 

situationer; HLR, 

scenarioövningar, 

patient utfall och 

personalens 

tillfredsställelse. 

Det andra temat var 

”Teamets stöd”, 

vilket resulterade i 

att det är viktigt att 

professionella 

hållning och att en 

ledare var två 

viktiga faktorer för 

en god effektivitet i 

teamet. Det tredje 

temat ”ingen tid för 

teamwork” 

resulterade i att 

perioder där 

övningstillfällen för 

teamwork 

misslyckades eller 

inte fanns tid till att 

öva tillsammans på 

grund av faktorer 

såsom otillräcklig 

tid och de olika 

nivåerna av 

kunskap. 
  

Hög trovärdighet  



  
 

IX 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod, 

datainsamling, 

urval 

Resultat Kvalitetsgrad 

Barbara 

Petterson 
Elizabeth W. 

Bayley  
Krista Burnell 
Jan Rhoads 
 
2010, USA 

Orientation to 

the 

Emergency 

Nursing: 

Perceptions 

of New 

Graduate 

Nurses 

Syftet med denna 

studie var att få en 

förståelse för hur 

nyutbildade 

sjuksköterskor, 

inriktade på akutvård 

som deras första 

arbetsplats för 

omvårdnad, uppfattar 

orienterings 

programmet och 

akutsjukvården i 

början och slutet av 

ett 

sexmånadersprogram. 
 

 

 

En deskriptiv studie 

bestod av både 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

med intervjuer och 

enkäter. Deltagarna 

bestod av 15 

kvinnor och 3 män. 

Deltagarna delade 

sina uppfattningar 

om varför de hade 

lockats till 

programmet, 

kännetecknen för 

akutavdelningen 

och akutsjukvården, 

samt att anpassa sig 

till ett nytt jobb och 

en ny roll, 

reflektioner kring 

deras prestationer. 

Det kvantitativa 

resultatet visade att 

deltagarna upplevde 

att de tyckte 

att  orienterings 

programmet var 

stressigt 
  

Hög 

Trovärdighet  

Shaw KN; 

Ruddy RM; 

Olsen CS; Lillis 

KA; Mahajan 

PV; Dean JM; 

Chamberlain 

JM 
 
2013, USA 

Pediatric 

patient safety 

in emergency 

departments: 

unit 

characteristics 

and staff 

perceptions 

Syftet var att (1) 

beskriva 

akutavdelningen 

egenskaper som anses 

vara relaterade till 

patientsäkerhet inom 

Pediatric Emergency 

Care Applied 

Research Network, 

(2) att mäta 

personalen pektiv av 

patientsäkerhet på 

akutmottagningar, (3) 

att mäta 

sammankopplingar 

mellan 

akutmottagningars 

egenskaper och ett 

klimat av säkerhet. 
 

Tjugoen 

Akutmottagningar 

genomgick en 

undersökning för 

att fastställa 

strukturen gällande 

bemanning, 

överbeläggning, 

adminstrerande av 

medicin, 

teamarbete och 

metoder samt 

rutiner för 

patientsäkerhet.   

Totalt deltog 1747 

medarbetare  vilket 

motsvarar 49%. 

Resultatet varierade 

också beroende på 

Sjuksköterskornas 

arbetslivserfarehet 

gällande 

patientsäkerheten 

samt att 

överbelastning och 

högt inflöde av 

patienter på 

akutmottagningarna. 
 

Hög trovärdighet  

Mary Kilcoyne, 
Maura Dowling 
 
2007, 

Australien  

Working in 

an 

overcrowded 

accident and 

emergency 

department: 

nurses’ 

narratives 

Syftet med denna 

studie var att lyfta 

fram 

omvårdnadsfrågor 

som var associerad 

med överbeläggning 

på akutmottagningar 

Tre centrala teman 

identifierades samt 

subteman som 

berör hälso- och 

säkerhetsfrågor 

Ett tolknings 

fenomenologiskt 

synsätt var 

antagna, med 

utnyttjandet av 

ostrukturerade 

intervjuer. 
 

Hög trovärdighet 



  
 

X 

Rigobello, 

Mayara 

Carvalho 

Godinho; 

Carvalho, 

Rhanna 

Emanuela 

Fontenele Lima 

de; Guerreiro, 

Juliana 

Magalhães; 

Motta, Ana 

Paula Gobbo; 

Atila, Elizabeth; 

Gimenes, 

Fernanda 

Raphael 

Escobar 
 
2017, 

Brasilien.  
 

The 

perception of 

the patient 

safety climate 

by 

professionals 

of the 

emergency 

department. 

 Syftet med denna 

studie var att bedöma 

patientens 

säkerhetsklimat ur 

hälsovårdspersonalens 

perspektiv som 

arbetar i 

akutavdelningen på 

ett sjukhus i Brasilien 
 

Metod, 

datainsamling , 

urval  
 
En kvantitativ 

Deskriptiv, 

tvärsnittsstudie 
 

De flesta deltagarna 

var kvinnliga 

(57,6%) och hade 

arbetat i 

akutmottagning i 

mer än 10 år 

(56,8%). 62 

deltagare (49,6%) 

var vårdpersonal. 

Deltagarna visade 

tillfredsställelse 

med sina jobb och 

missnöje med 

ledningens åtgärder 

med avseende på 

säkerhetsfrågor. 

Deltagarnas 

uppfattningar om 

patientens 

säkerhetsklimat 

visade sig vara 

negativa 
. 

Hög trovärdighet 

Persefoni 

Lambrou,  
Anastasios 

Merkouris, 
Nicos 

Middleton 
 
2015, Cypern  

Professional 

environment 

and patient 

safety in 

emergency 

departments 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskor och 

läkares uppfattning 

om deras yrkesmiljö 

och dess 

patientsäkerhet i 

offentliga 

akutavdelningar på 

Cypern 
 

En deskriptiv 

korrealtionsstudie i 

Cypern gjordes 

bland 

sjuksköterskor och 

läkare som arbetade 

på 

akutmottagningen 

Resultatet visade att 

beroende på hur 

många års 

erfarenhet 

vårdpersonalen hade 

på en 

akutmottagning 

hade en betydelse 

för 

patientsäkerheten 

och omvårdnaden 

för patienterna.  

Hög trovärdighet 

  



  
 

XI 

10.4 Bilaga 4 Urvalskriterier.  
 

  Inklusions kriterier Exlusion kriterier 

Population Studier som berör Manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor som 

arbetar på en akutmottagning 

Studier som inte handlar 

om sjuksköterskor eller 

arbetet på en 

akutmottagning 

Intervention Att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning om patientsäkerheten 

på en akutmottagning. 

  

Studier som inte berör 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

patientsäkerhet. 

 

Comparative Groups Arbetserfarenhet, utbildning   

Outcome Uppfattning av patientsäkerheten.   

Type of studies Komparativa studier, 

Kohortstudier, Case studies, 

Kvalitativa studier med intervjuer, 

semi-strukturerade intervjuer. 

Mixed metods studies. 

  

 Systematisk review 

studier.   



  
 

XII 

  

  

  

  

  

  

  

Population and 

problem 

Manliga och kvinnliga sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning 

Comparative or 

Exposure 

Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning. 

Outcomes Sjuksköterskors uppfattning av patientsäkerheten på 

akutmottagning. 

  

  

  

 

 


