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Sammanfattning 
Patientsäkerhet är globalt relativt outforskat ur omvårdnadssynpunkt. Sjuksköterskor 

arbetar i en miljö där ansvar och krav på säkerhet är av största betydelse. 

Sammantaget anses omvårdnaden både säker och kvalificerad, trots detta råder brist 

på evidens och underlag baseras främst på empiri med pragmatisk grund. 

Akutmottagningen är ofta första anhalt för individer i behov av akutsjukvård vilket 

medför att sjuksköterskans omvårdnad blir mer komplex. Det är betydelsefullt att inte 

enbart se till enskilda faktorer eller situationer utan till hur faktorer samspelar för 

patientsäker vård. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga patientsäkerheten på 

akutmottagningar utifrån sjuksköterskans profession. En strukturerad litteraturstudie 

genomfördes där 13 artiklar genomgick tematisk analys. Resultatet genererade tre 

huvudkategorier: sjuksköterskans arbetsmiljö och kontextuella faktorer, 

kommunikation och information samt sjuksköterskans kunskap och 

omvårdnadskompetens. ‘Tid’ var centralt i relation till samtliga faktorer. Slutligen, 

alla brister i patientsäkerheten leder inte till vårdskada - men varje brist leder till 

osäkerhet. Vidare forskning är av vikt för att upprätthålla en hög kvalitet och 

patientsäker vård. Uppmuntran till avvikelserapportering för att uppmärksamma 

ledning och högre instanser på problematik inom systemet samt interna utbildningar 

för att säkerställa kunskap rekommenderas.   
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Abstract 

Patient safety is globally an unexplored discipline from the nursing perspective. 

Nurses work in an environment where responsibility and demands on security are 

important. Altogether caring is considered safe and of high quality despite lack of 

evidence and based primarily on empirical and pragmatic basis. The emergency 

department is the initial encounter for individuals in need of emergency care, meaning 

that caring becomes complex. It is important not only to observe individual factors or 

occasions but how several factors interact for patient safety. The purpose of this study 

was to identify patient safety in emergency departments based on the nursing 

profession. A structured literature review was conducted in which 13 articles 

underwent thematic analysis. The result generated three main categories: the nurses 

work environment and contextual factors, communication and information and the 

nurses knowledge and nursing skills. ‘Time' was identified as a central factor in 

relation to all factors. Finally, all the shortcomings in patient safety does not lead to 

healthcare errors - but every shortcoming leads to uncertainty. Further research is 

important to maintain a high quality of patient safety. Encouraging reporting of 

adverse events to raise management awareness of difficulties and internal education to 

ensure knowledge is recommended. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 2 

Patientsäkerhet då och nu ......................................................................... 2 

Omvårdnad ur ett säkerhetsperspektiv .................................................... 2 

Patientsäkerhet i Sverige ........................................................................... 3 

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och arbete på 

akutmottagningen ...................................................................................... 3 

Problemformulering .................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................. 5 

Frågeställningar .......................................................................... 5 

Metod ........................................................................................... 5 

Design ......................................................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................................. 5 

Artikelsökning Cinahl ................................................................................ 7 

Artikelsökning PubMed ............................................................................. 7 

Databearbetning ......................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden ................................................ 9 

Resultat ...................................................................................... 10 

Sjuksköterskans arbetsmiljö och kontextuella faktorer ....................... 10 

Avbrott och störningar i sjuksköterskans arbete ..................................... 10 

Sjuksköterskans fysiska och psykosociala arbetsmiljö ........................... 11 

Sjuksköterskans barriärer vid individanpassad omvårdnad .................... 12 

Kommunikation och information ............................................................ 14 

Sjuksköterskans upplevda brister i intern kommunikation ...................... 14 

Sjuksköterskans upplevda brister i extern kommunikation ..................... 15 

Sjuksköterskans kunskap och omvårdnadskompetens ....................... 16 

Sjuksköterskans läkemedelshantering .................................................... 16 

Sjuksköterskans kliniska blick vid prioritering ......................................... 16 

Metoddiskussion ....................................................................... 18 

Resultatdiskussion ................................................................... 21 

Konklusion och implikation ...................................................... 26 

 

  



 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 

 



 

 1 

Inledning 

Forskning avseende patientsäkerhet fick globalt genomslag i början av 2000-talet i 

samband med Kohn, Corrigan & Donaldsons (2000) redogörelser för patientsäkerhet. 

Rapporten To err is human ökade insikten i den offentliga vården och redovisade att 

brister i patientsäkerhet förorsakade mellan 44 000 - 98 000 dödsfall årligen i USA och 

betonade vikten av globalt samarbete för att omorganisera sjukvården och öka 

säkerheten (Kohn et al., 2000). Enligt undersökningar utförda av 

Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas en av tio patienter som erhåller sjukhusvård 

av vårdskador (World Health Organization, u.å) och enligt Brennan et al. (2004) är 

risken att drabbas av vårdskada med dödlig utgång uppskattningsvis 1 på 3000 fall. 

Kim, Lyder, McNeese-Smith, Leach och Needleman (2015) menar på att majoriteten av 

de vårdskador som uppstår är relaterade till den mänskliga faktorn, vilket även påvisas 

av Woolf (2004) som antyder att uppkomsten av negativa händelser beror på en 

kombination mellan den mänskliga faktorn och organisatoriska och kontextuella 

omständigheter (Woolf, 2004; Kim et al., 2015). Då den äldre befolkningen i världen 

ökar uppstår fler svårhanterliga situationer och sjuksköterskans omvårdnad på 

akutmottagningen blir mer komplex. Akutmottagningen är en av de vårdavdelningar där 

risken för vårdskador är som störst då det ofta är första anhalt för patienter i behov av 

akutsjukvård. Sjuksköterskor ställs inför åtskilliga situationer av olika karaktär vilket 

ökar arbetsbelastning, kraven på omvårdnad samt medför en utmanande arbetsmiljö 

(Blank, Henneman, Maynard & Benson, 2006; Edvardsson et al., 2016). Sedan vården 

förflyttats från hemmet till sjukhusen har sjuksköterskan betraktats som en ledare för 

kvalitet, patientsäkerhet och patienters rättigheter (Davis, 2008). Då WHO (2004) 

betonar vikten av att inte endast se till en faktor, individ eller situation, fokuserar 

kommande litteraturstudie på vad som medför risker för patientsäker vård i relation till 

hela vårdsystemet (World Health Organization, 2004). 
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Bakgrund 

Patientsäkerhet då och nu  

Tanken bakom patientsäker vård sägs härstamma från antiken och från Klaudios 

Galenus. Galenus myntade uttrycket primum non nocere som närmast kan översättas till 

först av allt, att intet skada och introducerades i brittisk och amerikansk forskning i 

mitten på 1800-talet (Ilan & Fowler, 2005). Omkring 150 år senare uppmärksammade 

Kohn et al. (2000) att brister inom hälso- och sjukvården var den åttonde vanligaste 

dödsorsaken i USA. Antalet dödsfall översteg såväl antalet individer som avled i 

bilolyckor som i bröstcancer årligen. Cooper, Gaba, Liang, Woods och Blum (2000) 

framhåller patientsäkerhet som ett nyanserat begrepp som inte uteslutande rör frånvaro 

av skada. Begreppet anses flerdimensionellt och belyser negativa händelser och tillbud 

så som olyckor, felbehandlingar och avvikelser vilka kan resultera i vårdskada och 

beskrivs som en samverkan inom hela vårdsystemet mellan undvikande, förebyggande 

och lindrande av negativa utfall. För att erhålla en patientsäker vård krävs kunskap om 

samspel mellan de olika delarna och att patientsäkerhet ses som en självklar del av ett 

kvalitetsarbete. Kim et al. (2015) tydliggör att begreppet patientsäkerhet även inkluderar 

de åtgärder som vidtagits alternativt inte vidtagits i preventivt syfte. Vidare beskrivs 

patientsäkerhet som en beredskap för skydd mot vårdskador som kan uppstå i mötet 

med hälso- och sjukvården och studien menar på att sjuksköterskor spelar en central roll 

i övervakningen av patienter och möjligheten till tidig observation av potentiella 

vårdskador. Ytterligare förklaras vikten av fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom 

patientsäkerhetsarbetet för att öka förståelsen och minska risken för vårdskador (Kim et 

al., 2015). Inom patientsäkerhet beskrivs det föreligga brist på evidens och underlag 

vilar primärt på pragmatisk grund och empiri (Ridelberg, Roback och Nilsen, 2014). 

Sammantaget anses omvårdnaden idag både säker och kvalificerad trots att det råder 

brist på evidensbaserade underlag (Smith, 2012).  

 

Omvårdnad ur ett säkerhetsperspektiv 

Sjuksköterskans omvårdnad inkluderar stöd till patienter som saknar resurser att 

självständigt utföra egenvård. Stödet ger patienter möjlighet att främja och återställa 

hälsa, men även skapa förutsättningar för en fridfull död. Individer har flertalet 

grundläggande behov vilka tillgodoses på olika sätt då varje individ har egna 

uppfattningar om behov och vad hälsa innebär. Utmaningen ligger i att individanpassa 

vården, vilket möjliggörs genom att sjuksköterskan skapar en relation till patienten 

(Henderson, 1970). Hendersons (1970) grundprinciper beskriver att sjuksköterskans roll 

inkluderar att skapa förutsättningar för att andas och undvika faror i miljön samt skydda 

mot våld och infektion, i syfte att främja och bevara patienters mänskliga funktion, 

säkerhet och hälsa.  
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Henderson (1970) framhåller att sjuksköterskans utbildning och kompetens har stort 

inflytande på kvaliteten på vården. Att bedöma patienters omvårdnadsbehov kan vara en 

svårighet vid bristfällig kompetens och kan påverka individanpassad vård. Vidare 

understryker Henderson att kunskap om säkerhetsåtgärder bör ingå som en del i 

sjuksköterskans utbildning. Säkerhetsarbetet inkluderar prevention mot fall, trycksår 

samt andra mekaniska skador som kan uppstå i sjukhusmiljö. Slutligen framhålls skydd 

mot infektion som ytterligare en viktig aspekt inom säkerhetsarbetet, där basala 

hygienrutiner och kunskap inom desinfektion anses vara profylax. 

 

Patientsäkerhet i Sverige 

Källberg, Göransson, Florin, Östergren, Brixey och Ehrenberg (2015) beskriver att när 

patientsäkerheten äventyras och medför, eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, 

måste enligt lag en Lex Maria anmälan upprättas till inspektionen för vård och omsorg. 

När en Lex Maria anmälan verkställts är vårdgivaren skyldig att tillsätta en 

internutredning där en beskrivning av händelsen och eventuella bidragande samt 

lindrande faktorer inkluderas (Sherman et al., 2009; Källberg et al., 2015). Enligt 

patientsäkerhetslagen handlar patientsäkerhet ”ytterst om skydd mot vårdskada” (SFS 

2010:659) och med vårdskada syftar lagen till “...lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (SFS 2010:659). Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) skall “vårdgivaren … ska identifiera, beskriva och 

fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet 

… där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada”.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och arbete på akutmottagningen 

Sjuksköterskans kärnkompetenser varierar globalt men har samtidigt vissa 

gemensamma grundprinciper, däribland vikten av att säkerställa trygg omvårdnad 

(Manias, 2009; Smith, 2012; Kim et al., 2015). Andersson, Jakobsson, Furåker och 

Nilsson (2012) redovisar att det dagliga arbetet på en akutmottagning kännetecknas av 

fyra huvudområden: omvårdnad, relation till patienter, struktur samt samarbete. 

Akutmottagningen karaktäriseras av standardiserat arbete i högt tempo där behandling 

prioriteras och individanpassad omvårdnad ägnas mindre uppmärksamhet. 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter att skapa förtroendefulla relationer och tillgodose 

patienter med adekvat information då arbetet präglades av tidsbrist (Andersson et al., 

2012). Fry, Thompson och Chan (2004) redovisade att väntetider utgjorde en barriär i 

vårdandet på akutmottagningen. Patienter uttryckte att väntetider i kombination med 

otillräcklig information utgjorde de vanligaste orsakerna till att akutmottagningen 
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lämnades innan konsultation (Fry et al., 2004). Triagering på akutmottagningen utfördes 

för att bedöma patienters vårdbehov, prioritera omvårdnadsåtgärder samt planera nya 

bedömningar (Cone & Murray, 2002; Andersson et al., 2012). Cone et al. (2002) 

redogjorde för sjuksköterskors uppfattningar om nödvändig kompetens vid 

triagebedömning där god kommunikation, tålamod, flexibilitet samt förmågan att 

prioritera betraktades som grundläggande. Samarbete med andra professioner på 

akutmottagningen ansågs väsentligt där diskussioner kring varierande uppfattningar och 

konstruktiv respons genererade en trygg miljö (Cone et al., 2002). Sjuksköterskor 

uttryckte därutöver svårighet att tillgodose individanpassad omvårdnad då fokus låg på 

läkemedelsrelaterade åtgärder och anpassning utefter förändrad arbetsmiljö 

eftersträvades för att uppnå effektivt arbetsflöde. En hörnsten var därav att strukturera 

samarbetet med andra professioner (Andersson et al., 2012). 

Kraven på sjuksköterskan på akutmottagningen ökar och arbetsförhållandena blir sämre 

i form av högre krav på simultanförmåga, större patientvolymer, avbrott samt arbete i 

febril miljö med växlande tempo (Blank et al., 2006; Andersson et al., 2012). Den 

intensiva miljön på akutmottagningar beror på variationen av uppvisade symptom och 

då patienter primärt är odiagnostiserade finns ingen behandlingsplan att följa. 

Omvårdnaden grundas därav inte på givna diagnoser och direktiv. Den konstant 

föränderliga miljön leder till flertal stressorer, detta samtidigt som sjuksköterskan i sin 

yrkesroll förväntas fatta beslut som direkt eller indirekt är livsavgörande. Då 

akutmottagningen inte är utformad för att vårda patienter under längre tid utan förlitar 

sig på en hög genomströmning sker omvårdnadsarbetet under ständig tidspress och 

måste behålla ett högt tempo (Kilcoyne & Dowling, 2007; Andersson et al., 2009; 

Magid et al., 2009). Akutmottagningen upplever ständig brist på vårdplatser, vilket gör 

att patienter tvingas vårdas i korridoren. Därutöver beskrivs att storleken på 

akutmottagningar samt en otillräcklig personalstyrka kan utgöra ett hinder för att 

tillgodose patienters vårdbehov. Detta ökar risken för negativa händelser och vårdskada 

(Magid et al., 2009). 

 

Problemformulering 

På komplexa arbetsplatser som akutmottagningar med ökande omvårdnadskrav sker en 

ständig balansgång i strävan efter patientsäker vård. Sjuksköterskans kunskap, 

kompetens och ansvar är därav central i arbetet med patientsäkerhet. Det råder brist på 

sammanställda litteraturstudier över hur faktorer samspelar vilket gör att 

litteraturstudien avser fokusera på patientsäkerhet på akutmottagningar utifrån 

sjuksköterskans profession och vilka faktorer som påverkar. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga patientsäkerheten på akutmottagningar 

utifrån sjuksköterskans profession. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer associeras till patientsäkerhet på akutmottagningar i relation till 

sjuksköterskans profession? 

2. Vilken inverkan har dessa faktorer på patientsäkerheten på akutmottagningar i 

relation till sjuksköterskans profession? 

 

Metod 

Design 

Studien är inspirerad av en systematisk litteratursökning enligt Forsberg och 

Wengström (2016) och är genomförd som en strukturerad litteraturstudie.  

 

Datainsamling 

Initialt utfördes en orienterande informationssökning med syfte att få en överblick av 

existerande forskningsunderlag inom valt område (Karlsson, 2012). Den orienterande 

informationssökningen genererade ett stort antal träffar, därav eftersträvades kommande 

sökningar innehålla bestämda sökord från ämnesordlistor. Utifrån den orienterande 

sökningen genomfördes sedan en strukturerad litteratursökning i databaserna Cumulated 

Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) samt PubMed. Databaserna 

användes med anledning att de inkluderar omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012). 

Sökorden fastställdes inledningsvis på svenska och översattes därefter till engelska för 

att vidga sökningarna och erhålla en global aspekt på resultatet. De sökord som 

användes var: patientsäkerhet (patient safety), akutmottagning (emergency, emergency 

department, ‘emergency service, hospital’), omvårdnad (nurs*, emergency nursing) 

samt sjuksköterska (nurs*, emergency nurse practitioners). Då litteraturstudien 

fokuserade på området patientsäkerhet valdes ‘patient safety’ som huvudsakligt sökord. 

Sökningar utfördes även med sökorden avvikande händelse (adverse event), 

behandlingsfel (medical error), sjukvårdsfel (healthcare error) samt akutmottagning 

(emergency room, emergency care, ED, ER), vilka inte gav resultat av relevans till 

studiens syfte. Sökordsöversikt redovisas i tabell ett (bilaga A). 
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Karlsson (2012) beskriver att användningen av betydelsebärande ämnesord medför att 

innehållet i artiklarna utifrån sökningen motsvarar valt område. I Cinahl återfinns 

Cinahl Headings som ämnesordlista och i PubMed återfinns Medical Subject Headings 

(MeSH). Ämnesorden är ordnade i en hierarkisk struktur och fungerar som ett 

hjälpmedel för att utvidga alternativt specificera sökningen (Karlsson, 2012). 

Litteratursökningen genomfördes med kombinationer av sökord i fritext, Major 

Headings i Cinahl samt MeSH-termer i PubMed. Sökningar inkluderande fritext 

användes i syfte att få ett bredare urval. Ämnesorden samt fritextorden kombinerades i 

sin tur med booleska operatorerna AND och OR. För att specificera sökningen, söka 

samband mellan sökord samt begränsa urvalet användes AND och för att utöka urvalet 

nyttjades OR (Karlsson, 2012). Trunkering adderades till sökord med en asterisk i slutet 

av begrepp för att täcka in olika böjningar av sökorden (Forsberg & Wengström, 2016). 

Rosén (2012) beskriver att inklusions- och exklusionskriterier preciseras för att 

åstadkomma målinriktad litteratursökning. Inklusionskriterier för litteraturstudien var: 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2011–2016, skrivna på engelska samt peer 

review. Exklusionskriterier var artiklar som inte behandlade patientsäkerhet på 

akutmottagningar, som inte redovisade resultat relaterat till sjuksköterskans profession, 

reviewartiklar samt artiklar som efter granskning bedömdes ha låg kvalitet, grad III, på 

innehållet enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar efterlystes i datainsamlingen då såväl vetenskap av siffermässig 

behandling som behandling av upplevelser och erfarenheter bedömdes vara av betydelse 

för att belysa valt studieområde. Vetenskapliga artiklar identifierades utifrån titeln vid 

sökningar i valda databaser med inklusions- och exklusionskriterier. Därefter har 

abstrakt från valda artiklar studerats för att få en uppfattning om kvaliteten på artikeln 

samt huruvida artikeln kan svara mot litteraturstudiens syfte. För att erhålla en översikt 

på vilket urval sökningarna genererade lästes samtliga titlar. Därefter lästes abstrakt 

utifrån vilken relevans titeln föreföll ha mot syftet där totalt 136 stycken abstrakt 

studerades och 98 stycken artiklar exkluderades då litteraturstudiens kriterier inte 

uppfylldes eller abstraktet inte svarade mot studiens syfte. Utefter en inledande sållning 

kvarstod 38 stycken artiklar i ett första urval. De artiklar som kvarstod studerades och 

granskades avseende kvaliteten enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall av 

artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Enligt bedömningsmallen 

poängsattes artiklarna utifrån förbestämda kriterier, där ett slutgiltigt värde i procent 

utmynnade i en gradering mellan I-III. Grad I motsvarar 80–100 procent och åsyftar en 

vetenskaplig artikel av hög kvalitet. Grad II innebär att artikeln bedöms med medelhög 

kvalitet och motsvarar 70–79 procent. Slutligen kan artikeln bedömas ha låg kvalitet 

och klassificeras då in under grad III med 60–69 procent (Carlsson & Eiman, 2003). 

Vetenskapliga artiklar som inte ansågs överensstämma med studiens syfte samt 

bedömdes ha innehållsmässigt låg kvalitet exkluderades ur litteraturstudien. 

Avslutningsvis återstod 13 artiklar från ett andra urval. Enbart sökningar som 

genererade resultatartiklar redovisas i tabell två (bilaga B), sökhistorik, där dubbletter 

markerats inom parentes. Resultatartiklar sammanställdes slutligen i en artikelöversikt 
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som återfinns att granska i bilaga C. Antalet resultatartiklar som genomfördes enligt en 

kvantitativ metod var fem stycken, de som genomfördes enligt kvalitativ metod var sex 

stycken och två artiklar genomfördes som en mixad metod.  

 

Artikelsökning Cinahl 

Den inledande sökningen utfördes i Cinahl, vilket är en databas innehållande 

vetenskapliga artiklar som täcker områden inom omvårdnad, sjukgymnastik samt 

arbetsterapi (Karlsson, 2012). Den första sökningen utfördes genom en fritextsökning 

på “patient safety” AND “emergency department” AND nurs*. Citationstecken 

användes i syfte att hålla samman begreppet (Karlsson, 2012). Sökningen begränsades 

till artiklar med möjlighet till fulltext samt artiklar publicerade mellan 2011–2016 och 

genererade 87 träffar. Samtliga titlar och nio abstrakt lästes, där sex artiklar granskades 

och slutligen mynnade ut i tre resultatartiklar. Därefter utfördes sökningar med 

ämnesord via Cinahl Headings där patient safety användes som Major Concept. För att 

inkludera undergrenar till ämnesordet valdes metoden explode. Den andra sökningen 

kombinerade patient safety+[MM] AND emergency nursing[MH] OR emergency nurse 

practitioners[MH]. Sökningen begränsades till artiklar som blivit peer reviewed, 

publicerats mellan 2011–2016 samt skrivna på engelska. Resultatet genererade 94 

träffar, samtliga titlar lästes, 34 abstrakt studerades och 12 artiklar valdes för vidare 

granskning. Därefter kvarstod tre artiklar till resultatet. En tredje sökning i Cinahl 

utfördes med sökorden patient safety+[MM] AND Emergency AND Nurs* där 

begränsningarna peer review, publiceringsår 2011–2016 samt engelska artiklar 

utmynnade i 182 träffar. Samtliga titlar och 62 abstrakt studerades. Vidare analyserades 

sju artiklar och sökningen gav slutligen fyra resultatartiklar. Försök genomfördes med 

identiska sökordskombinationer som i PubMed, men genererade inget nytt resultat och 

redovisas inte i sökhistoriken, tabell två (bilaga B). Sökningarna genererade totalt 10 

artiklar, där två resultatartiklar utgjorde dubbletter från tidigare sökning. 

 

Artikelsökning PubMed 

PubMed är en databas som inkluderar forskning inom biomedicin, såsom medicin, 

omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2012). Första sökningen i PubMed genomfördes 

med “patient safety” AND emergency AND nurs* på identiskt sätt som i Cinahl. 

Begränsningar bestod av möjlighet till fulltext samt publiceringsår mellan 2011–2016. 

Sökningen genererade 152 träffar där samtliga titlar lästes och 13 abstrakt granskades. 

Utifrån dessa abstrakt valdes sju artiklar ut för vidare granskning och slutligen valdes 

två resultatartiklar. Den andra sökningen i PubMed utfördes med patient safety [MeSH 

Major Topic] AND ‘emergency service, hospital’ [MeSH] AND nurs* med begränsning 

till publiceringsår 2011–2016. Sökningen gav 44 träffar där samtliga titlar och 18 
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abstrakt lästes. Utifrån abstrakten genomgick åtta artiklar en granskning där tre 

resultatartiklar framkom. Ett försök genomfördes även med identiska 

sökordskombinationer som i Cinahl, men genererade inget nytt resultat och redovisas 

därav inte i sökhistoriken, tabell två (bilaga B). Sökningarna i PubMed frambringade 

totalt fem resultatartiklar. 

 

Databearbetning 

Bearbetning av material har utförts med inspiration utifrån Braun och Clarkes (2006) 

beskrivning av tematisk analys. Metoden identifierar, analyserar samt redogör för 

mönster inom insamlade data och utmynnar slutligen i kategorier där syfte och 

frågeställningar återspeglas (Braun et al., 2006). Inledningsvis granskades materialet 

individuellt avseende relevans mot syftet samt genom fördjupande bekantskap med 

innehållet. Fördjupningen involverade upprepande läsning av innehållet där 

återkommande mönster i resultatartiklarna eftersträvades samt idéer för kodning 

noterades. Fokus i kodningen lades på patientsäkerhet relaterat till sjuksköterskans 

arbete på akutmottagningen. Braun et al. (2006) förklarar att identifiering och kodning 

av väsentliga aspekter i materialet formar ett fundament för analysen (Braun et al., 

2006). Vidare skapades preliminära koder individuellt utefter Braun et al. (2006) 

redogörelser för semantisk strategi, vilket innebär ett undvikande av förvanskning vad 

gäller insamlat material. Databearbetningen fortlöpte genom en jämförelse av 

preliminär kodning där diskussion fördes i syfte att nå konsensus. Under tredje fasen av 

analysen färgkodades textenheterna för att framhålla likheter och skillnader samt 

sorterades in till potentiella kategorier. Braun et al. (2006) framhåller visuella 

hjälpmedel som ett stöd för att sortera in koder i kategorier. Tekniken tillämpades 

genom användning av tankekartor där relationen mellan koderna tydliggjordes och tre 

kategorier samt sju subkategorier identifierades. Därefter granskades kategorierna 

ytterligare i syfte att överväga huruvida ett sammanhängande mönster framträdde. 

Braun et al. (2006) rapporterar att samband bör existera mellan kategorier samtidigt som 

en tydlig distinktion ska föreligga. Textenheter från respektive resultatartikel placerades 

i kluster under passande kategori och skapade en enhetlig text. Fortsättningsvis 

kondenserades texten ytterligare för att förstärka kärnan i resultatet, där även kategorier 

samt subkategorier slutligen definierades och namngavs med avsikt att förtydliga 

essensen av innehållet. 
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Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är en aspekt att ta hänsyn till i vetenskaplig forskning som 

produceras där individers integritet och säkerhet inte ska värderas lägre än strävan efter 

ny kunskap (Forsberg & Wengström, 2016). Internationellt grundas forskningsetiken i 

Nürnbergkodexen från 1947 som är den första offentliga koden för medicinsk 

forskning. Nürnbergkodexen stipulerar att forskning avseende människor kräver 

informerat samtycke, att deltagare kan avbryta självmant och tvingar forskaren att 

avbryta vid eventuella risker samt att forskningen som bedrivs skall resultera i goda 

konsekvenser för samhället (Germany Military Tribunals, 1949). Belmontrapporten 

särskiljs till stor del från annan forskningsetik då den omfattar tre etiska principer 

avseende forskning på människor: respekt för individen, att göra gott samt rättvisa. 

Respekt för individen fastställer rätten till självbestämmande samt krav på informerat 

samtycke. Göra-gott-principen betonar att individers välmående, konfidentialitet och 

säkerhet ses som huvudmål för forskningen. Slutligen stipulerar rättviseprincipen att 

forskning inte får profitera på utsatta individer (Office for Human Research Protections, 

1979). I Sverige krävs att forskare förhåller sig till lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) som statuerar att forskning enbart godkänns och 

får bedrivas om respekten för människovärdet kan bibehållas samt till 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som syftar till att skydda individers integritet och 

reglerar hur känsliga personuppgifter förmedlas.  

Åtta av resultatartiklarna har erhållit godkännande från etisk kommitté och fem artiklar 

har beskrivit etiska överväganden där författarna betonat att deltagande varit frivilligt, 

samtycke erhållits eller att personliga uppgifter hanterats konfidentiellt. Forsberg och 

Wengström (2016) understryker att vid urval till litteraturstudier bör de artiklar som 

inkluderas ha tillstånd från etisk kommitté alternativt tydliggöra etiska övervägningar. 

Vidare betonas att det är oetiskt att enbart presentera resultat som understödjer 

personliga åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). Därav har allt resultat av relevans för 

syftet presenterats i litteraturstudien.  

Etiska överväganden har tagits i beaktande under litteraturstudiens framväxt. Då studien 

inte kompletteras med intervjuer är risken för brott mot någon av ovanstående lagar 

försumbar. Under granskning samt analys av artiklar har ingen information medvetet 

förvanskats eller exkluderats anknutet till personliga åsikter samt förförståelse. 

Resultatet anses av relevans då studien kan frambringa ökad förståelse över 

patientsäkerheten på akutmottagningar relaterat till sjuksköterskans profession.    
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat presenteras enligt följande huvudkategorier som framkom vid 

databearbetning: Sjuksköterskans arbetsmiljö och kontextuella faktorer, kommunikation 

och information samt sjuksköterskans kunskap och omvårdnadskompetens. 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö och kontextuella faktorer 

Föreliggande kategori indelas i tre subkategorier: avbrott och störningar i 

sjuksköterskans arbete, sjuksköterskans fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt 

sjuksköterskans barriärer vid individanpassad omvårdnad. Avbrott och störningar i 

sjuksköterskans arbete behandlar primärt störande och icke-störande avbrott vid 

personlig kommunikation medan sjuksköterskans fysiska och psykosociala arbetsmiljö 

behandlar personalbrist, arbetsbelastning, interna relationer samt stress. Slutligen 

redogör sjuksköterskans barriärer inom individanpassad omvårdnad för problematiken 

då bristfällig omvårdnad riskerar försämra patienters grundtillstånd i relation till vistelse 

på akutmottagningen. 

 

Avbrott och störningar i sjuksköterskans arbete 

Tre studier framförde att sjuksköterskor på akutmottagningar betraktade avbrott och 

störningar som något vanligt förekommande och i vissa fall en naturlig del i arbetet. 

Störande avbrott betraktades primärt härstamma från kollegor och telefoner, från avbrott 

som ansågs vara onödiga och som hade kunnat undvikas utan att arbetet påverkats 

nämnvärt samt från tillfällen då utrustning och material saknades (Kosits & Jones, 

2011; Berg, Källberg, Göransson, Östergren, Florin & Ehrenberg, 2013; Klim, Kelly, 

Kerr, Wood & McCann, 2013). Sjuksköterskorna i Klim et al. (2013) upplevde 

störningar i skiftöverlämning 39,7% av tillfällena, där de störande avbrotten främst 

härstammade från patienter, närstående eller kollegor. Kosits et al. (2011) studie visar 

på att en klar majoritet, 95%, av de avbrott som observerades inträffade vid personlig 

kommunikation och förekom primärt vid dokumentation av journalanteckningar. Det 

som huvudsakligen förorsakade avbrotten var kommunikation mellan sjuksköterskor 

vilket stod för 42,5%. Läkemedelsrelaterade aktiviteter var de näst vanligaste 

situationerna där avbrott observerades och stod för 27,5% av de totala antalet avbrott. I 

dessa situationer inkluderades såväl läkemedelsberedning som 

läkemedelsadministrering och provtagning. Studien observerade ett genomsnittligt antal 

av 3,3 avbrott per timme (Kosits et al., 2011). Berg et al. (2013) redogjorde för ett 

genomsnitt på 5,1 avbrott per timme där de mest frekventa avbrotten observerades vid 

interaktion mellan sjuksköterska och patient eller närstående samt mellan sjuksköterska 

och läkare, 31,1% och vid informationsutbyte, 28%. Av dessa avbrott inträffade 49% på 

sjuksköterskeexpeditionen och i 51% av fallen observerades avbrott vid personlig 
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kommunikation. Majoriteten av arbetsuppgifterna återupptogs, men däremot 

uppmärksammades att en del sjuksköterskor inte återgick till arbetsuppgiften efter 

avbrotten (Berg et al., 2013).  

 

Sjuksköterskans fysiska och psykosociala arbetsmiljö 

Ett av grundproblemen på akutmottagningen beskrevs vara att antalet patienter per 

sjuksköterska var för högt och 50% av sjuksköterskorna upplevde att belastningen var 

för påfrestande för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Av tillfrågade 

sjuksköterskor upplevde 35% att personalbristen hade en negativ inverkan på kvaliteten 

på omvårdnaden. Resultatet av personalbristen medförde att ett flertal kände sig 

pressade att arbeta fler timmar än en normal arbetsvecka vilket resulterade i otillräcklig 

återhämtning inför nästkommande skift. Ytterligare press på personalen uppkom då de 

upplevde att patienter idag har en högre förväntning på vården än tidigare (Pun, 

Matthiessen, Murray & Slade, 2015). Sjuksköterskor uttryckte att arbetsmiljön var en 

viktig aspekt vid skiftöverlämning. För att kunna genomföra optimal och patientsäker 

skiftöverlämning föredrogs en lugn och tyst miljö där störningar minimerats. Trots detta 

upplevde 33,3% av sjuksköterskorna att de hade svårt att fokusera på grund av att 

ljudnivån runt omkring var för hög (Klim et al., 2013).  

Personalbristen resulterade i ökad tidspress och sjuksköterskorna tillbringade allt 

mindre tid med varje patient vilket medförde att information som vidarebefordrades till 

kollegor blev mindre utförlig (Pun et al., 2015). Sjuksköterskor konfronterades med 

svårigheter vid skiftöverlämning då den febrila miljön på akutmottagningen var en risk 

för patientsäkerheten och orsakade utelämnande av information (Bost, Crilly, Patterson 

& Chaboyer, 2012). På akutmottagningen utgjorde permanenta överrapporteringar 

59,02% då verksamheten ständigt upprätthöll högt patientflöde. Den huvudsakliga 

begränsningen som upplevdes var tidsbrist. Sjuksköterskornas ständiga konkurrens med 

tiden resulterade i att information om läkemedel samt annan information av relevans 

uteslöts, bland annat till följd av att sjuksköterskor tvingades rapportera flera patienter 

samtidigt. Jämförelser mellan akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen 

redovisade att fyra patienter rapporterades på akutmottagningen under samma 

tidsintervall som en patient på intensivvårdsavdelningen, detta trots att patienter inom 

båda avdelningarna hade komplexa medicinska tillstånd (Braaf, Rixon, Williams, Liew 

& Manias, 2015; Pun et al., 2015). Sjuksköterskor konfronterades dagligen med 

dilemman beträffande den mellanmänskliga kommunikationen till följd av kontextuella 

begränsningar och beskrev att huvudfokus låg på patienters medicinska tillstånd. De 

kontextuella begränsningarna i arbetet skapade en komplex och utmanande miljö för 

kommunikation och delgivning av information (Pun et al., 2015). 

Av sjuksköterskorna i studien utförd av Pun et al. (2015) uttryckte 85% att tidsbrist 

skapade stora problem vad gäller kommunikationen (Pun et al., 2015). Vid 
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överrapportering till och från andra avdelningar och instanser observerades 

sjuksköterskan utföra flera uppgifter parallellt, detta ansågs vara beroende av 

arbetstempot och arbetsbelastningen. Vid ett tillfälle beskrevs väntetiden för 

ambulanspersonal vara uppemot 90 minuter där brist på vårdplatser och tid för att ta 

emot rapport orsakade stopp på akutmottagningen och svårigheter att tillgodose 

patienter med säker vård (Bost et al., 2012). 

I Pun et al. (2015) framkom att sjuksköterskor gav sken av att de uppfattat och förstått 

given information medan de i själva verket var i behov av kompletterande uppgifter. 

Anledningen till att kompletterande uppgifter inte efterfrågades grundades i att 

sjuksköterskan upplevdes stå lägre i hierarkin. Sjuksköterskor upplevde oro och ängslan 

över att fråga efter klargörande och tydliggörande. Problemet förvärrades av att 

sjuksköterskor befann sig i en beroendeställning gentemot exempelvis läkare som inte 

alltid fanns tillgängliga för konsultation. Detta riskerade patientsäkerheten då 

möjligheten att ställa frågor för att skapa goda beslut i vårdandet minskade (Pun et al., 

2015). Jacob Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen (2013) beskrev att 

sjuksköterskor ansåg att bristande arbetsrelationer utgjorde den högsta stressfaktorn i 

arbetsmiljön. På akutmottagningen upplevde de sjuksköterskor som tog emot 

patienterna en högre stress än de sjuksköterskor som vårdade på avdelningen. Studien 

framhöll däremot en minskad risk för vårdskador från mottagande sjuksköterskor än 

från avdelningssjuksköterskor. Stressorer som påverkade arbetet för mottagande 

sjuksköterska var bland annat avbrott 56%, oavslutade arbetsuppgifter 32%, oljud 30%, 

oförmåga att planera arbetet 25%, känslan av att vara oförberedd på sina arbetsuppgifter 

25% samt att inte hinna utföra sitt arbete på bästa sätt 24% (Jacob Nielsen et al., 2013).  

 

Sjuksköterskans barriärer vid individanpassad omvårdnad 

Sjuksköterskor angav att det internt inom verksamheten ständigt utfördes en 

prioriteringsordning av uppgifter. De uttrycktes befinna sig under sådan tidspress att de 

tvingades åsidosätta den basala omvårdnaden för att ge plats till det kliniska arbetet 

(Pun et al., 2015) och upplevde därmed behöva prioritera bort den individuellt 

anpassade omvårdnaden. Då patienter inte alltid förmådde uttrycka behov behövde 

sjuksköterskan fungera som en röst för patienten, en funktion som föll bort då 

sjuksköterskan var upptagen med patienter med högre prioritering. Sjuksköterskor 

upplevde frustration över att inte kunna ge god och anpassad omvårdnad till äldre 

patienter på grund av tidsbrist. Nutrition, elimination samt mobilisering av patienter 

prioriterades därmed bort. Sjuksköterskor ansågs inte heller ha tid att assistera vid 

måltid vilket resulterade i att patienter negligerades och kunde drabbas av 

elektrolytrubbningar (Parke, Hunter, Strain, Beryl Marck, Waugh & McClelland, 2013; 

Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury, 2014).  
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You’re dividing your time and you’re prioritizing. Sometimes in a more 

acute area, although you only may have three patients, you might have 

three dementia patients. That’s a lot of work; it’s very time consuming. 

So you’re spending an awful lot of time with one particular patient. 

When you are spending that time with that patient, you’re kind of 

ignoring your other two and that’s when things can go sourly wrong 

(Parke et al., 2013, s. 1213). 

En annan sjuksköterska menade på att äldres behov generellt negligerades och var 

patienten dessutom diagnostiserad med demens uppstod ytterligare hinder för att 

försöka upprätthålla patientsäkerheten. När patienter anlände till akutmottagningen låg 

primärt fokus på orsaken till besöket och sekundärt till åtgärder som borde vidtagits för 

att minska risken för förvärring av patientens symptom. Patienter med Alzheimers och 

blanddemens tillhör en extra utsatt grupp då deras redan befintliga symptom riskerar att 

förvärras. En sjuksköterska på akutmottagningen menade på att miljön var ogynnsam då 

patienter lätt blev överstimulerade då miljön var högljudd, stressig och patienter hade 

svårigheter att orientera sig på avdelningen. Detta medförde att patienter blev 

ångestfyllda och agiterade (Parke et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att 

huvudprioritet innefattade patienter som prioriterats högst och annan omvårdnad 

hamnade sekundärt. En sjuksköterska problematiserade en situation där närstående bad 

om ett bäcken till patienten men där sjuksköterskan inte hade tid att hjälpa till och när 

tid väl fanns var det redan försent (Gallagher et al., 2014). Inkontinens relaterat till 

demens kunde resultera i negativ händelse där en fuktig miljö med begränsade 

lägesändringar ökade risken för trycksår och då även vårdskada. Detta i sin tur 

resulterade i att sjuksköterskor valde att kateterisera patienter utan ordination eller 

ignorerade ordination om avlägsnande av kateter eftersom det minskade arbetsbördan. 

En av sjuksköterskorna uppgav att även om arbete för att upprätthålla patientsäkerheten 

ständigt pågick var de medvetna om att situationen ibland förvärrades (Parke et al., 

2013). Förvärrande av situationer uppmärksammades även av Gallagher et al. (2014) 

där sjuksköterskor beskrev hur interaktion med upprörda patienter omöjliggjordes 

såsom då patienter försökte klättra ur sängen. 

Sjuksköterskor upplevde att säkerheten för äldre förbättrades och deras frustration 

minskade då närstående visade förståelse för tidsbristen samt när de hjälpte till att 

avlasta sjuksköterskorna (Gallagher et al., 2014). Vidare uttryckte sjuksköterskor vikten 

av empati och relation med patienterna, men betonade samtidigt att huvudfokus låg på 

säkerheten och ansåg att dessa aspekter var ömsesidigt uteslutande från varandra (Pun et 

al., 2015). 
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Kommunikation och information 

Följande kategori presenteras i två subkategorier. Sjuksköterskans upplevda brister i 

intern kommunikation samt sjuksköterskans upplevda brister i extern kommunikation. 

Förstnämnda subkategori beskriver kommunikation inom akutmottagningen i form av 

skiftöverlämning och dokumentation. Sjuksköterskans upplevda brister i extern 

kommunikation innefattar den kommunikation som sker mellan akutmottagningen och 

andra vårdenheter vid så kallad överrapportering. 

 

Sjuksköterskans upplevda brister i intern kommunikation 

Pun et al. (2015) identifierade två huvudproblem beträffande kommunikation och 

information: utelämnande av information och brister i journalföring samt brister i triage 

och vid skiftöverlämning. Journalanteckningar upplevdes korta och otydliga vilket 

kunde framkalla förvirring och leda till otillräckligt underlag för triagebedömning samt 

ofullständig skiftöverlämning. Sjuksköterskor uttryckte därav oro över att inte besitta 

möjlighet att svara på patienters frågor på grund av bristande tillgång till information. 

Stundtals grundades problemet i att läkare och sjuksköterskor ofta förutsatte att den 

andra parten delgivit patienten relevant information gällande tillstånd, tester samt 

behandlingsmetoder (Pun et al., 2015).  

Skiftöverlämning betraktades som en nödvändig beståndsdel på akutmottagningen för 

att hantera genomströmningen av patienter (Braaf et al., 2015). Ett skyndsamt flöde av 

information kring tillstånd, diagnos och behandling samt att patienter ofta saknade 

tidigare journalhandlingar skapade barriärer och en svårhanterlig beroendeställning till 

den journal som upprättas på akutmottagningen (Pun et al., 2015). Rasmussen, 

Melgaard Pedersen, Pape, Lyngby Mikkelsen, Dyrløv Madsen och Jacob Nielsen (2014) 

menade på att information om administrerade läkemedel utgjorde en del av den 

otillräckliga informationen i patientjournalen vilket försvårade arbetet för 

sjuksköterskorna. Braaf et al. (2015) beskriver ytterligare att kommunikation angående 

läkemedel var ofullständig och att information avseende doser bortsågs alternativt var 

otydlig eller ospecifik. Kommunikation vid skiftöverlämning bestod ideligen av 

förkortningar av preparatnamn och bristen på utförlig information grundades i att 

sjuksköterskor förväntades förstå innebörden trots den begränsade informationen. Detta 

resulterade i att sjuksköterskor vid kommunikation med kollegor förklarade att “he’s on 

his usual meds so I won’t have to go over any of that with you” (Braaf et al., 2015, s. 

2866). Andra brister i skiftöverlämningar bestod av utelämnande av information kring 

försämrade vitalparametrar (Klim et al., 2013). Sammantaget ansågs patientsäkerheten 

och kvaliteten på omvårdnaden riskeras då information utelämnades alternativt 

svårtolkad information uppgavs som inte tydliggjordes (Klim et al., 2013; Braaf et al., 

2015).  
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Samtidigt som flertal sjuksköterskor beskrev att det förekom inadekvat information, 

inkonsekvent kommunikation samt saknades rutiner för skiftöverlämning gav andra 

sken av att överlämningen upplevdes som oproblematisk. Rapportering kunde ske såväl 

skriftligt som muntligt samt formellt och informellt, men kunde även utelämnas helt. 

Dessa aspekter inverkade på patientsäkerheten samt tillfredsställelsen på 

akutmottagningen (Pun et al., 2015). 

  

Sjuksköterskans upplevda brister i extern kommunikation  

Bost et al. (2012) beskriver processen när patienter anländer till akutmottagningen med 

ambulans och kommunikationen mellan ambulanspersonal och sjuksköterskor 

observerades. Vid patientens ankomst tillhandahölls en kortare överrapportering men 

informationen behövde flertalet upprepningar då ansvariga sjuksköterskor inte anlände 

till platsen för överrapportering vid samma tidpunkt. Sjuksköterskor fokuserade på 

medicintekniska åtgärder snarare än på att uppmärksamma information vid 

överrapportering vilket resulterade i ovisshet. Flertal sjuksköterskor uttryckte även 

obekantskap med rutiner och en strukturerad modell för överrapportering vilket 

medförde att de tvingades söka information från patienten ifråga. Studien framhåller att 

likvärdig information efterfrågades av flera sjuksköterskor vid olika tillfällen då 

informationen inte kommunicerades vidare inom arbetsgruppen. Detta resulterade i att 

istället för att begära upplysning från ambulanspersonal tillfrågades äldre och 

desorienterade patienter flertalet gånger av två eller fler sjuksköterskor att uppge namn 

då de saknade ID-band sedan ankomst. Informationen vid överrapportering varierade 

vilket sjuksköterskor uttryckte bero på deras samt ambulanspersonalens tidigare 

erfarenhet, observation och personliga värdering över vad som ansågs väsentligt. Detta 

bekräftas av ambulanspersonal “... depends on who it is … sometimes they don’t want to 

know … and go and reassess for themselves … sometimes they don’t believe you …” 

(Bost et al., 2012, s. 138). Detta uttrycktes öka risken för felmedicinering eller annan 

vårdskada och äventyra patientsäkerheten (Bost et al., 2012). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor från akutmottagningen och sjuksköterskor 

från annan vårdavdelning beskrevs även denna ske rutinmässigt och utan tydlig struktur 

(Braaf et al., 2015). Pun et al. (2015) redogjorde för hur kommunikationen varierade 

mellan avdelningar. Skillnader gällande tillgång till farmakologisk information 

varierade och grundades primärt i hur läkemedel beskrevs samt preparerades. Denna 

problematik utgjorde en stor risk för patientsäkerheten vad gäller behandling och 

administrering av läkemedel. Sjuksköterskorna upplevde att information angående 

läkemedel enbart utgjorde en oansenlig del av överrapporteringen och upplevdes 

därmed vara bristfällig. Information som utelämnades bestod av förändringar i 

ordinationer, tidpunkter för läkemedelsadministrering samt utvärdering av 

läkemedelseffekter. Vid de tillfällen preparatnamn eller läkemedelsgrupper 

rapporterades saknades istället koppling till vilket organsystem som det ordinerade 
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läkemedlet avsedde behandla. Denna informationsbrist skapade förvirring kring 

avsikten med behandlingen och vid åtskilliga tillfällen behövde sjuksköterskor 

ytterligare kompletterande information vilket resulterade i försenad 

läkemedelsadministration. Konsekvenser av bristfällig information var även att 

sjuksköterskorna tvingades spendera tid med att försöka finna betydelsefull 

läkemedelsinformation själva samt även rådfråga kollegor (Braaf et al., 2015). 

 

Sjuksköterskans kunskap och omvårdnadskompetens 

Kategorin innefattar två subkategorier: sjuksköterskans läkemedelshantering och 

sjuksköterskans kliniska blick vid prioritering. Förstnämnda subkategori behandlar 

sjuksköterskors kunskapslucka gällande läkemedelshanteringen på akutmottagningen. 

Sjuksköterskans kliniska blick vid prioritering innefattar upplevelserna av 

begränsningar i given omvårdnad relaterat till modeller och mätinstrument. 

 

Sjuksköterskans läkemedelshantering 

De vanligast förekommande avvikelserna vad gäller läkemedel var infusionshastighet 

som stod för 33,3% samt administrering av två doser istället för en som stod för 23,8%. 

De faktorer som påverkar patientsäkerheten, ur ett farmakologiskt perspektiv, delades in 

i två kategorier, medicinska faktorer som innefattade förkortningar av preparatnamn 

48,93%, likheter i preparatnamn 23,4% samt ovanliga doseringar 19,14%. Den andra 

kategorin var ledning och mänskliga faktorer som inkluderade fatigue relaterat till 

överarbete 19,14% samt otillräcklig kunskap om läkemedel 27,65%. En annan 

problematik som uppmärksammades i studien var den höga frekvens avvikelser som 

inte rapporterades och utgjorde 72,7% (Ehsani, Cheraghi, Nejati, Salari, Esmaeilpoor & 

Nejad, 2013).  

 

Sjuksköterskans kliniska blick vid prioritering  

Sjuksköterskor betonade att professionen innefattade flertalet bedömningar av patienters 

tillstånd. På akutmottagningen beskrev sjuksköterskor att den kliniska blicken var 

underskattad, blev åsidosatt för riktlinjer, bedömningsdokument och tekniska 

mätinstrument. Den medicinska apparaturen ansågs blivit den dominerande 

undersökningsstrategin vilket resulterade i en övertro på tekniken där basala 

omvårdnadsåtgärder glömdes eller prioriterades bort (Forsman, Forsgren & Carlström, 

2012; Jones, Johnstone & Duke, 2015). Tekniska observationer beskrevs vara vanligt 

förekommande och gick ut på att sjuksköterskan i större omfattning observerade 

skärmar och digitala vitalparametrar än den faktiska patienten framför sig. Att enbart 
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förlita sig på teknisk utrustning kunde leda till att viktiga detaljer som indikerar att 

patienten försämras förbises Deltagare betonade vikten av att som sjuksköterska våga 

använda sina sinnen, att se, lyssna, känna och tala med patienten om känslor och 

tillstånd. Att observera patientens kroppsspråk och uppträdande, hudkostym och att 

fysiskt vidröra patienten kunde avslöja information som bedömningsmallar och tekniska 

instrument inte var kapabla till och som annars riskerades att missas (Jones et al., 2015).  

En del av bedömningen avspeglades i triagering som värderades högt då det präglade 

patientens fortsatta process på akutmottagningen. Triagebedömningen avgjorde vart på 

avdelningen patienten placerades, komplexiteten i omvårdnad som erfordrades, vilka 

behov som behövde uppfyllas omgående samt vilka som kunde avvakta (Jones et al., 

2015). I Forsman et al. (2012) beskrev erfarna sjuksköterskor upplevelsen av att klinisk 

blick och magkänsla stundtals inte överensstämde med vad triagemodellen indikerade 

och vidare problematiserades hur detta kunde leda till en känsla av osäkerhet över att ha 

missat något essentiellt. Modellen gav inget eller litet handlingsutrymme och 

sjuksköterskor valde därför att förbise modellen och istället lita på egna observationer 

för att kunna bistå med säker vård, medan andra sjuksköterskor uppgav att de valde att 

inte uttrycka sin oro mot bedömningen för att inte framstå som vaga. Kritik framfördes 

mot triagemodellen eftersom den kunde uppfattas som tvetydig vilket försvårade arbetet 

med att identifiera allvarliga tillstånd. Sjuksköterskorna menade att instrumentet även 

kunde vara ett hinder för god patientsäkerhet då modellen innehöll bestämda nyckelord 

som inte kunde tillämpas på alla patienter vilket medförde felbedömningar. En 

sjuksköterska beskrev en patient med mild buksmärta som gavs låg prioritet enligt 

triagemodellen men senare avled till följd av ett aortaaneurysm. Triagering framställdes 

dock även som positivt då sjuksköterskor argumenterade för att metoden bidrog till ett 

patientsäkert omhändertagande. Triagemodellen var ett stöd i att identifiera livshotande 

tillstånd där kardinalsymtom förekom och kunde därmed påskynda bedömningen, vilket 

resulterade i att patienter kunde erhålla livsviktig vård inom rimlig tid. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien uttryckte en önskan om möjlighet till fler träningstillfällen 

för att kunna utvecklas och känna en större trygghet i bedömningen. Studien visar även 

på att patientsäkerheten ökade något då sjuksköterskorna hade tillräcklig tid och 

erfarenhet att utföra triageringen samt då sjuksköterskor upplevde organisatoriskt och 

internt stöd i arbetet kring triagebedömning (Forsman et al, 2012). 

Sjuksköterskor betonade att patienter med Alzheimers och blanddemens 

undertriagerades då symptomen inte var tillräckligt tydliga samt gavs en lägre prioritet 

då de hade svårigheter att förklara symptom. Problemen grundas i att sjuksköterskor 

saknade kunskap om den äldre populationen och då patienterna dessutom är 

diagnostiserade med Alzheimers eller blanddemens ökar risken för att triagemodellen 

inte kan anpassas. När detta inträffar ger sjuksköterskan patienten en lägre prioritet. När 

patienterna blir undertriagerade får de tillbringa längre tid på akutmottagningen än 

nödvändigt vilket ökar risken för att vårdskada skall uppstå, då i form av ny 

problematik. Samtliga grupper som kvarstannar länge på akutmottagningen besitter 



 

 18 

ökad risk för fysisk, emotionell och psykologisk skada där äldre med demens utgör en 

extra utsatt grupp. Detta exempelvis då patienter som lider av diabetes inte tillgodogörs 

adekvat nutrition och då löper större risk att drabbas av vårdskada. Tillfrågade 

sjuksköterskor på akutmottagningen var eniga om att det bästa sättet att förhindra 

vårdskada som uppstått på grund utav väntetid var att så fort som möjligt kunna skicka 

hem patienterna igen (Parke et al., 2013).  

En av de deltagande sjuksköterskorna beskrev att antaganden om patientens diagnos, 

baserat på information från ambulanspersonal, kunde resultera i försenad behandling. 

Vidare förklarades att detta utvecklat ett förhållningssätt där sjuksköterskan försökte 

undvika att dra egna slutsatser utifrån ambulanspersonalens överrapportering och ställde 

följaktligen informationen i relation till den egna bedömningen (Bost et al., 2012). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga patientsäkerheten på akutmottagningar 

utifrån sjuksköterskans profession. Inledningsvis behandlade syftet sjuksköterskans 

perspektiv vilket kom att ändras av anledning att resultatartiklarna inte enbart bestod av 

informationsrika beskrivningar, utan även observationer av sjuksköterskors arbete. Den 

strukturerade sökningen genomfördes i Cinahl och PubMed vilket anses vara en styrka 

för litteraturstudien då databaserna inkluderar forskning som relateras till sjuksköterskor 

samt omvårdnad. Inklusions- och exklusionskriterier samt sökorden i databaserna ses 

som adekvata då dubbletter återkom i åtskilliga sökningar. Sökningar i fler databaser 

ansågs inte ge ytterligare styrka till studien då innehållet i dessa huvudsakligen inte gav 

vidare beskrivning av området patientsäkerhet. Vidare bedömdes sökningar från Cinahl 

samt PubMed generera tillräckliga underlag för studiens resultat i relation till syftet. 

Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar valdes ut till resultatet vilket anses vara en 

styrka då det illustrerar både upplevelser och statistik beträffande patientsäkerhet. 

Majoriteten av statistik var tydlig men information kan ha feltolkats relaterat till 

bristande kunskap och erfarenhet kring siffermässiga data och statistisk analys.  

Sökorden som användes betraktades relevanta för studiens syfte. Flertal sökord som 

framkom efter den orienterande sökningen genererade inga träffar av relevans för 

studien och exkluderades därmed. Första sökningen utfördes med patient safety, 

emergency department samt nurs* som fritext, i syfte att erhålla ett större antal träffar. 

En svaghet med fritextsökning var att flertal artiklar utan relevans identifierades, vilket 

Karlsson (2012) beskriver vara en ospecifik och ostrukturerad sökstrategi. En styrka 

med fritextsökningen var att ämnesområdet studerades omfattande. Vidare användes 

ämnesord, vilket enligt Karlsson (2012) gör sökningen mer specifik samt genererar 

träffar som bedömts beskriva innehållet i artiklarna. Ämnesorden kombinerades med 

booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökoperatorn AND användes i syfte att 

specificera sökningarna till relevanta träffar och OR användes för att möjliggöra ett 
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bredare sökresultat (Karlsson, 2012). Vidare utnyttjades trunkeringar på sökordet nurs* 

vilket innebar att ordet söktes med samtliga tänkbara ändelser, detta stärkte sökningarna 

då resultatet utvidgades.  

Ett inklusionskriterie för studien var att artiklar genomgått granskning av andra 

forskare, så kallad peer review. Karlsson (2012) förklarar att peer review är en metod 

som används i syfte att tillförsäkra kvaliteten på forskningen. Med utgångspunkt ur 

detta anses inklusionskriteriet en styrka för studien. I Cinahl valdes avgränsningen peer 

review men då detta inte var möjligt i PubMed kontrollerades resultatartiklar från de 

sökningarna manuellt, där det framkom att samtliga genomgått peer review. 

Tidsperioden för resultatartiklarna begränsades till 2011–2016 vilket betraktas som en 

styrka då avsikten var att redovisa aktuell forskning. En konsekvens av detta var 

potentiellt informationsbortfall av relevans för resultatet, där ytterligare information 

eventuellt framkommit om tidsperioden expanderats. Emellertid ansågs överförbarheten 

till dagens akutmottagningar samt sjuksköterskans profession mer tillämpbar utifrån 

litteraturstudiens resultat. Väsentlig information kan även ha exkluderats alternativt 

missuppfattats av anledning att resultatartiklar enbart förekom på engelska. Med hänsyn 

till detta har förvanskning samt feltolkning av resultat försökt undvikas genom att 

artiklar inledningsvis studerats individuellt och därefter diskuterats i samråd för att 

uppnå konsensus. Beträffande möjlighet till korrekt återgivning av resultat lyftes citat 

fram för att förstärka redogörelser i kategorierna. Citaten har framställts ordagrant för 

att inte snedvrida resultatet samt för att utdragets exakta innebörd tydligt ska framgå. 

Ett exklusionskriterie var artiklar som inte behandlade patientsäkerhet på 

akutmottagningar. Flertal resultatartiklar redogjorde även för andra avdelningar men 

enbart innehåll som tydligt behandlade akutmottagningar extraherades. En ytterligare 

faktor att ta hänsyn till är att flertal artiklar tillfrågade andra professioner samt patienter, 

men även här har enbart innehåll som tydligt redogör för sjuksköterskor inkluderats. 

Litteraturstudien stärks av att artiklarna omfattar flertal länder: Australien (5), Danmark 

(2), Iran (1), Kanada (1), Kina (1), Sverige (2) samt USA (1) och därmed begränsas inte 

resultatet till en världsdel. Däremot är det diskuterbart huruvida resultatet är överförbart 

då det i resultatartiklarna framkommer att arbetet på akutmottagningen skiljer sig åt 

mellan länderna. I artiklarna framkommer det även att det existerar ett flertal 

professioner inom sjuksköterskeyrket som inte är överensstämmande med Sverige. 

Sjuksköterskans ansvarsområden kan därutöver variera mellan de olika länderna. Detta 

kan ha påverkat resultatet då artiklarna kan ha syftat på sjuksköterskor med viss 

utbildning som inte återfinns i Sverige. Ett av sökorden som användes var emergency 

nurse practitioners vilket avser en tjänst som begränsas till enskilda länder. En manuell 

sortering gjordes för att exkludera artiklar som endast behandlade resultat gällande 

denna yrkeskategori.  

I föreliggande studie utfördes två sökningar med avgränsningen tillgång till fulltext. 

Avgränsningen kan ha påverkat resultatet då information av relevans eventuellt 
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förbisetts eftersom antalet träffar begränsades. Följande sökningar genomfördes således 

utan avgränsningen där samtliga artiklar som utifrån syfte och abstrakt ansågs 

betydelsefulla för studien fanns att tillgå kostnadsfritt. Trots begränsningen betraktades 

resultatartiklarna vara representativa vad gäller innehåll för studiens syfte och antalet 

genererade artiklar uppfattades som tillfredsställande. 

Granskning av artiklar som framkommit i datainsamlingen genomfördes med Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall vilket ansågs vara en styrka för studien då artiklar 

med låg kvalitet exkluderades. Bedömningsmallen gav däremot utrymme för egen 

tolkning och värdering vilket kan ha resulterat i missbedömning av artiklar. 

Granskningen genomfördes individuellt och jämfördes sedan i syfte att nå 

samstämmighet och undvika missbedömning gällande kvaliteten. Flertal resultatartiklar 

nämner inte begreppet patientsäkerhet i titeln eller syftet men genom inläsning av 

abstrakt framkom att studierna belyser området genomgående samt har patientsäkerhet 

som nyckelord. Forsberg och Wengström (2016) beskriver förförståelse som en viktig 

aspekt att ta hänsyn till då det är omöjligt att förhålla sig fullständigt objektiv mot 

studieområdet, där risken att resultatet influeras av förförståelsen konstant är 

närvarande. I syfte att så förutsättningslöst och objektivt som möjligt sammanställa 

litteraturstudien diskuterades förförståelse samt eventuella förutfattade meningar. 

Utifrån diskussion framkom att förutfattade meningar existerade kring sambandet 

mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och patientsäkerhet, vilket fanns i åtanke under 

arbetsprocessen. Vid granskning och analys av artiklar framkom däremot ny kunskap 

som inte överensstämde med förförståelsen. Inga artiklar exkluderades grundat på 

förförståelsen men emellertid riskerade urvalet påverkas av hur väl titeln på artiklarna 

föreföll överensstämma med förförståelsen. Ett öppet förhållningssätt eftersträvades 

under den tematiska analysen för att inte fastställa kategorier på förhand. 

Förhållningssättet avspeglades i resultatet då somliga förutfattade faktorer inte framkom 

som kategorier till följd av brist på underlag.  

Preliminära kategorier som uppkom ändrades under litteraturstudiens framväxt vilket 

innebar förflyttningar mellan analysens olika faser, där kodade data placerades om i 

annan kategori samt i andra fall uteslöts. Inledningsvis bestod resultatet av fyra 

huvudkategorier med åtta subkategorier. Vidare bearbetning av textenheter identifierade 

att kategorier överlappade samt att en del saknade tillräckligt underlag. Slutgiltiga 

resultatet utmynnade i tre huvudkategorier samt sju subkategorier som ansågs vara av 

tillräcklig omfattning för att belysa kärnan i innehållet.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga patientsäkerheten på akutmottagningar utifrån 

sjuksköterskans profession, vilka faktorer som påverkade samt vilken inverkan dessa 

hade på patientsäkerheten. I resultatet framkom tre huvudkategorier: sjuksköterskans 

arbetsmiljö och kontextuella faktorer, kommunikation och information samt 

sjuksköterskans kunskap och omvårdnadskompetens. 

Resultatet visade att läkemedelsrelaterade aktiviteter såsom beredning och 

administrering av läkemedel avbröts till hög grad hos sjuksköterskorna och ansågs 

påverka patientsäkerheten. De avbrott som betraktades störande kunde härledas till 

kollegor och telefoner samt till avbrott som ansågs vara onödiga (Kosits et al., 2011; 

Berg et al., 2013; Ehsani et al., 2013). Förkortningar av preparatnamn, likheter i 

läkemedelsnamn, ovanliga doseringar samt otillräcklig kunskap om läkemedel utgjorde 

problematiska faktorer som ansågs öka risken för felmedicinering (Ehsani et al., 2013). 

Braaf et al. (2015) menade även på att otillräcklig information gällande läkemedel 

påverkade sjuksköterskans arbete. Misstag i beredning, administrering och 

preparathantering inträffade då sjuksköterskor inte hade tid att reflektera över 

ordinationer eller inte förstod givna direktiv (Braaf et al., 2015). Det framkom även att 

en del av uppgifterna inte avslutades efter att avbrott i arbetsprocessen inträffat (Berg et 

al., 2013). Resultatet styrks av Balas, Scott och Rogers (2004) studie där sjuksköterskor 

beskrev att läkemedelsberedning utgjorde ett moment med frekventa avbrott och 

distraktioner vilket kunde resultera i felberäkning samt förväxling av läkemedel. Vidare 

bekräftar Woloshynowych, Davis, Brown och Vincent (2007) att störningar i arbetet 

ökade risken för negativa händelser och betonade att avbrott i arbetsprocesser inverkade 

på sjuksköterskans minne och ökade risken för vårdskada (Woloshynowych et al., 

2007). När sjuksköterskor bli avbrutna och glömmer bort den huvudsakliga uppgiften 

riskerar denna inte återupptas vilket utgör en risk för att misstag begås. Bestämda 

anrättningar för att ostört kunna utföra läkemedelsrelaterade uppgifter är att föredra, då 

färre avbrott minskar risken för felberäkning eller andra konsekvenser som kan riskera 

patientsäkerheten och leda till vårdskada. Utbildning av sjuksköterskor gällande 

riskerna relaterat till felaktig läkemedelshantering kan öka kunskapen och minska 

antalet onödiga avbrott. Då personal uppmärksammas på konsekvenserna av ett riskfyllt 

beteende ökar motivationen att finna verktyg för att minska beteendet och fokusera på 

en patientsäker vård.   

I resultatet redogjordes för hur arbetsbelastning i relation till underbemanning inverkade 

på patientsäkerheten (Pun et al., 2015). Resultatet kan härledas till andra studier som 

ytterligare belyser hur sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde högre 

arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress i jämförelse med sjuksköterskor på andra 

vårdavdelningar (Yang, Koh, Ng, Lee, Chan, Dong & Chia, 2001), och som tydliggörs i 

Zolnierek och Steckel (2010) är patientsäkerhet direkt relaterad till bemanning och 

arbetsmiljö. Faktorer utöver personalbrist och arbetsbelastning som sågs påverka 

omvårdnaden och möjligheten till patientsäker vård på akutmottagningen var brist på 
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stöd från sjukhusledningen samt skiftarbete (Enns & Sawatzky, 2016). Stödet för 

sjuksköterskorna ökade genom avvägd bemanning, vad som dock ansågs vara adekvat 

var svårt att avgöra. Bedömningen om vad som utgjorde en lämplig personalstyrka i 

relation till patientsäkerheten blev ofta generaliserad och anpassades inte efter 

akutmottagningen. Studien uppmärksammade att bemanningen på akutmottagningen 

skall anpassas efter patientklientelet, vilka sjuksköterskor som ingår i arbetsgruppen 

samt arbetsmiljön. Genom att analysera och belysa faktorer som främjar respektive 

hindrar arbetet på akutmottagningen gynnas patientsäkerheten och risken för vårdskador 

minskar (Zolnierek et al., 2010). Då sjukvårdspersonal tvingades arbeta långa dagar i en 

hektisk miljö uppstod orimliga krav på sjuksköterskan och omvårdnadsresurserna 

upplevdes inte räcka till för att kunna utföra arbetet på ett patientsäkert sätt. 

Arbetsbelastning är en individuell faktor som upplevs olika beroende på sjuksköterska. 

Omständigheter som påverkar är bland annat sjuksköterskans erfarenhet, stresstålighet 

samt vana av denna typ av situation. Huruvida akutmottagningen upplevs vara en mer 

hektisk miljö än andra vårdavdelningar går inte att avgöra, dock görs tydligt att 

förändring rekommenderas. Brist på stöd från ledningen och en inadekvat bemanning 

leder till osäkerhet hos sjuksköterskor som tvingas utföra fler omvårdnadsåtgärder av 

lägre kvalitet än om bemanningen varit behovsanpassad. Vid planering bör ledningen 

utgå från respektive akutmottagning för att anpassa personalstyrkan. 

Resultatet redovisade att vid arbetet som mottagande sjuksköterska upplevdes 

arbetsmiljön stressigare och mer högljudd än arbetet på avdelningen (Jacob Nielsen et 

al., 2013), trots detta beskrevs sjuksköterskor behöva prioritera bort individanpassad 

omvårdnad även på avdelningen (Parke et al., 2013; Gallagher et al., 2014). Relationen 

till patienter sågs som sekundärt för att lämna plats åt kliniskt arbete på grund av 

tidsbrist (Pun et al., 2015). I de fall då patienter riskerar att uppvisa förvärrade symptom 

på andra tillstånd än de som sökts akutvård för uttryckte sjuksköterskorna en oro över 

att inte räcka till (Parke et al., 2013; Gallagher et al., 2014). När resultatet ställs i 

relation till tidigare forskning och till grunden i omvårdnad, primum non nocere, att inte 

göra skada, påvisades att då omvårdnad åsidosattes riskerades patientsäkerheten (Ilan et 

al., 2005). Långa väntetider och brist på information från sjukvårdspersonal resulterade 

i att patienter valde att lämna akutmottagningen innan konsultation (Fry et al., 2004). 

Den hektiska miljön gör att patienter upplever akutmottagningen som otrygg och 

ovälkomnande och att patienter söker sig till hälso- och sjukvården, men frivilligt väljer 

att lämna innan konsultation anses vittna om att patienten kände sig tryggare i att stå 

ensam med sina symptom och ha obesvarade frågor än att vistas på akutmottagningen. 

Äldre och personer med demenssjukdom som ankommer till akutmottagningen 

förväntas lika hög kvalitet på omvårdnaden som andra patienter. Då den 

individanpassade omvårdnaden tvingas åsidosättas på grund av tidsbrist och för att 

kunskap om sjukdomen saknas upprätthålls inte en patientsäker vård. Patienterna kan 

inte alltid självmant lämna akutmottagningen när de upplever miljön vara otrygg och får 

i vissa fall stanna kvar då personalen inte anser att patienten skulle klara sig på egen 

hand. En kränkning av patientens autonomi uppstår och sjuksköterskan upplever 
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osäkerhet. Fokus på utbildning och mer tid för sjuksköterskan att vårda patienter utefter 

behov är nödvändigt för att den individanpassade omvårdnaden inte skall behöva 

åsidosättas.  

För att kunna ge individanpassad vård behöver sjuksköterskan skapa en relation till 

patienten (Henderson, 1970). Sjuksköterskans uppgift inkluderar att minimera faror i 

miljön för att bevara patientens funktioner och säkerhet. När sjuksköterskor inte kan 

skapa en relation till patienten kan inte heller individers behov uppfyllas då de 

tillgodoses på olika sätt. Varje individ har egna uppfattningar som sina behov, det stöd 

de behöver och vad hälsa innebär för dem (Henderson, 1970). Att bedriva patientsäker 

vård inkluderar hänsyn till samtliga delar. Sammantaget belyses att systemet på 

akutmottagningen är uppbyggt efter att behandla akut sjuka där basal omvårdnad tillhör 

en låg prioritet, detta trots att negligering av grundläggande omvårdnadsbehov kan 

resultera i vårdskada. 

Resultatet påvisade hur arbetsuppgifterna på akutmottagningar primärt dominerades av 

medicinteknisk undersökning och tekniska mätinstrument där en övertro på tekniken 

kunde resultera i att väsentliga detaljer som indikerade försämring av patienters tillstånd 

förbisågs (Jones et al., 2015). Forsman et al (2012) och Parke et al. (2013) visar på att 

sjuksköterskors användning av triageringsmodeller utgjorde risker för patientsäkerheten 

då mätinstrument inte var anpassningsbara varken efter individer eller situationer och 

inte alltid överensstämde med sjuksköterskors kliniska blick (Forsman et al., 2012; 

Parke et al., 2013). Resultatet styrks av Källberg et al. (2015) som menar på att 

undertriagering och felaktig prioritering grundas i begränsad förståelse för 

triagemodellen samt tidsbrist (Källberg et al., 2015). Vidare uppstod problematik vid 

prioritering av patienter, även då relaterat till sjuksköterskans kompetens. Äldre 

patienter med demenssjukdom utgjorde en utsatt grupp som ofta underprioriterades och 

negligerades på grund av bristande kunskap hos sjuksköterskor (Parke et al., 2013). I 

Jones et al. (2015) beskrev sjuksköterskor vikten av att tillit till klinisk blick och 

användandet av sinnen. Detta i jämförelse med Forsman et al. (2012) som beskriver hur 

sjuksköterskor inte litade på magkänslan och den kliniska blicken i samband med 

triagering eftersom de inte ville framstå som vaga i bedömningen. Detta styrks även 

med att sjuksköterskor efterfrågade kontinuerlig utbildning i den triageringsmodell som 

användes på akutmottagningen (Forsman et al., 2012). Ytterligare studier menar å andra 

sidan på att erfarenhet inte skall vara en faktor som påverkar hur väl triagering 

genomförs och vem som genomför den (Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg, 

2008). En viktig del i omvårdnaden är att sjuksköterskan utvecklar färdigheter i att 

identifiera bekymmersamma situationer (Zolnierek et al., 2010) där klinisk blick 

motsäger teknisk utrustning eller bedömningsmallar. Då akutmottagningen utgör den 

vårdavdelning där risken för vårdskada är som störst av anledning att det ofta är första 

anhalt för patienter, medför detta fler svårhanterliga situationer samt mer komplex 

omvårdnad (Blank et al., 2006; Edvardsson et al., 2016). När sjuksköterskor inte 

besitter tillräcklig kunskap om modeller, rutiner och bedömningsinstrument och 
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befinner sig i en pressad situation med brist på resurser ges inte rättvis möjlighet till att 

utföra arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Det finns behov av medicinteknisk utrustning 

som ett stöd i sjuksköterskans bedömning, men tekniken bör inte dominera. 

Sjuksköterskans observation och bedömning kan generera en större variation än 

mätinstrument, och tillsammans med en förtroendefull relation till patienten kan detta 

utgöra en god grund för patientsäker vård. Triagemodeller kan vara såväl en styrka i att 

identifiera allvarliga tillstånd som ett hinder då den inte lämpar sig för alla individer och 

tillstånd. En kombination av triagebedömning och sjuksköterskors kliniska blick för att 

prioritera patienter kan minska risken för undertriagering och därmed öka 

patientsäkerheten. Denna litteraturstudie visar att situationer som dessa tillhör 

vanligheterna på akutmottagningen och gör att sjuksköterskorna har svårt att samtidigt 

bedriva en patientsäker vård. När omvårdnaden av olika anledningar inte kan 

individanpassas uppstår ett etiskt dilemma. 

I resultatet beskrev sjuksköterskor att praktiskt arbete dominerades av observation av 

tekniska mätinstrument där vitalparametrar noterades utan fysisk interaktion och 

bedömning (Jones et al., 2015). Trots detta upplevde sjuksköterskor att information 

gällande försämrade vitalparametrar ofta utelämnades vid skiftöverlämningar (Klim et 

al., 2013). Detta illustrerar att egen förvärvad kunskap och kompetens värderas lägre än 

tekniska mätinstrument, trots medvetenhet om att instrumentens begränsningar och 

brister i att upptäcka avvikelser. En annan problematik som noterats är risken för 

vårdskada i samband med att dessa vitalparametrar som observeras genom teknisk 

utrustning inte rapporteras över. Att som sjuksköterska besitta relevant information utan 

att kommunicera informationen vidare är problematiskt. Då inte endast sjuksköterskan 

som ansvar för patienten behöver tillgång till vital information utan även de 

sjuksköterskor som vistas i patientens närhet eller utför omvårdnadsåtgärder har 

behovet, är det av betydelse att information kommuniceras vidare till berörda parter. 

Akutmottagningar bör ha utformade underlag för kommunikation vid skiftöverlämning 

för att minimera risken för att väsentlig information utelämnas. Ju tidigare 

informationsutbytet sker, desto mindre är risken för att vårdskada uppstår. 

I resultatet presenteras hur Pun et al. (2015) beskriver att brister i kommunikation 

bidrog till svårigheter att bedriva patientsäker vård och att utelämnandet av information 

gjorde att sjuksköterskor begick misstag. Problematiken i resultatet bekräftas av Balas, 

Scott och Rogers (2004) som redogör för att samband existerar mellan kommunikation 

och vårdskador även på andra vårdavdelningar. En del sjuksköterskor ansåg att 

kommunikationsbrister kunde få fatala konsekvenser medan andra betonade att 

kommunikation även kunde vara en förebyggande faktor mot vårdskador. Betydelsen av 

kommunikation tydliggjordes bland annat då sjuksköterskor uppmärksammades om 

brister i läkemedelsberedning av annan personal vilket då kunde förhindra potentiell 

vårdskada (Balas et al., 2004). Det dagliga arbetet på akutmottagningen kännetecknas 

av bland annat struktur (Andersson et al., 2012). Då information utelämnas eller glöms 

bort visar det på brister i strukturerat arbete. När tid för kommunikation och 
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informationsutbyte inte ges utrymme och prioriteras på akutmottagningen äventyras 

patientsäkerheten och risken för vårdskada ökar. Brist på information vid 

kommunikation, både intern och extern, upplevdes vara ett problem för sjuksköterskor. 

En adekvat miljö med fokus på struktur och systematik kan underlätta för 

sjuksköterskor, men även tillägnad tid där fokus läggs på informationsutbyte kan ha en 

positiv inverkan på kommunikation. 

I resultatet påvisade Bost et al. (2012) hur sjuksköterskor upplevde misstro till 

överrapporteringar från ambulanspersonal och att denna misstro var relaterad till 

personalens erfarenheter och uppfattningen om deras kompetens. De beskriver även hur 

information inom arbetslaget inte vidarebefordrades då den inte ansågs pålitlig eller 

glömdes bort (Bost et al., 2012). I Pun et al. (2015) beskrivs även hur sjuksköterskor 

inte litade på sin egen bedömning och kunskap, exempelvis gällande läkemedel (Ehsani 

et al., 2013), och att hierarki inom vården utgjorde en bidragande faktor till att 

sjuksköterskor inte vågade be om tydliggörande. Resultatet bekräftas av Berland, 

Natvig och Gundersens (2008) studie där sjuksköterskor beskrev svårigheterna vid 

överrapportering men även att tidsbrist, reaktioner från kollegor och stämningen i 

arbetslaget var en avgörande faktor för att undvika negativa händelser. Goda relationer 

med kollegor och respekt för varandras kompetens och profession beskrevs bidra till en 

patientsäker vård. Zolnierek et al. (2010) belyser problematiken och beskriver att 

sjukvårdspersonal behöver utveckla färdigheter för att kommunicera oro och osäkerhet 

proaktivt och undvika konflikt, då sjukvårdspersonalen är ansvariga för klimatet på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskorna i studien beskrev hur de önskade kunna fokusera mer på 

att bedriva patientsäker vård (Zolnierek et al., 2010). Upplevelsen av hierarki på 

akutmottagningen bidrar till sjuksköterskors osäkerhet och rädsla för att verka vaga i 

beslut och misstro till professionell kunskap, kompetens och bedömning uppstår. 

Önskan om att kunna lägga energi och tid på patientsäkerhet istället för konflikter och 

ifrågasättande av kompetens uttrycktes då interna relationer ansågs viktiga på en 

komplex miljö som akutmottagningen för att kunna ge stöd åt varandra i processer. I de 

fall då kommunikation sker externt mellan avdelningar eller internt mellan professioner 

är det inte säkert att båda parter använder överensstämmande terminologi vilket kan 

orsaka problem. Det är även vanligt att exempelvis preparatnamn varierar både mellan 

avdelningar och gällande tillgängligt sortiment. En standardiserad terminologi och 

strukturerad överrapporteringsmodell leder till en ökad tydlighet vid informationsutbyte. 

Att den information som kommuniceras till kollegor är adekvat och av tydlig karaktär är 

avgörande för att upprätthålla patientsäkerheten på akutmottagningar.  
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Konklusion och implikation 

Brister i patientsäkerhet leder per automatik inte till skador eller dödsfall, men samtliga 

brister äventyrar säkerheten och kan medföra inadekvat omvårdnad utifrån individuella 

behov vilket riskerar utmynna i vårdskador som innebär lidande för patienten och en 

känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan. Bakgrunden beskriver att kunskap hos 

sjuksköterskor är av hög kvalitet men saknar vetenskaplig förankring och emellertid 

resulterar i otillräckliga omvårdnadsresurser. Resultatet påvisar faktorers samspel och 

då samtliga är betydelsefulla går det inte att avgöra vilken faktor som är viktigast i 

relation till patientsäkerhet, vilket inte heller var syftet. En faktor som dock kunnat 

urskiljas inverka på samtliga faktorer i resultatet är tid. Tidsbrist och tidspress påverkar 

sjuksköterskan och möjligheten att bedriva patientsäker vård. I flertal fall där 

sjuksköterskor upplevt risk för vårdskada hade situationen kunnat undvikas om tidsbrist 

inte inverkat. En av faktorerna som noterades bli lidande i relation till andra var 

läkemedelshantering. Tid, kunskapsluckor och bristande kommunikation hindrade 

sjuksköterskan i det läkemedelsrelaterade arbetet.  

I sjuksköterskans grundutbildning ingår flertalet moment associerat till patientsäkerhet 

däribland basala hygienrutiner och simuleringsövningar. I kontrast ges inte möjlighet 

till förberedelse för den komplexa och påfrestande miljö som kan komma att vänta på 

akutmottagningen. Internutbildningar på berörd avdelning kan därav bidra till ökad 

kompetens och trygghet för sjuksköterskan. Hög arbetsbelastning, personalbrist, 

tidspress och bristande kommunikation är faktorer som inte bör förekomma i den 

utsträckning studien visat. Detta belyser vikten av att inkludera högre instanser för att 

undvika att sjuksköterskor självständigt anses komma tillrätta med problematiken på 

respektive avdelning. En del i detta är att sjuksköterskor bör uppmuntras till att 

rapportera avvikelser för att vidare uppmärksamma ledningen på brister i systemet. 

Inom patientsäkerhet är fortsatt och kompletterande forskning nödvändigt då 

patientsäker vård bör grundas på evidensbaserad kunskap. Kvalitetsförbättringar samt 

utveckling bör ges mer plats inom omvårdnadsforskning samt även utvärderas för att ge 

möjlighet till implementering. I sjuksköterskans ansvarsområde inkluderas att agera 

ombud och visa stöd, funktioner som är svårhanterliga under de förutsättningar som 

råder. Med detta i åtanke är det viktigt att sjuksköterskan med grund i sin 

omvårdnadskompetens litar på sin kunskap för att bidra till en mer patientsäker vård. 

Efter genomförandet av studien har djupare förståelse för svårigheterna med 

patientsäker vård på akutmottagningar uppmärksammats. Bredden i resultatet och 

samspelet mellan faktorer har ett komplext samband och belyser vikten av att 

patientsäkerhetsarbetet bör ske övergripande. Utgångspunkt i forskningen bör syfta till 

att skapa förutsättningar för sjuksköterskan att ge god omvårdnad genom ett 

systemtänkande. Alla brister i patientsäkerheten leder inte till vårdskada - men varje 

brist leder till osäkerhet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl Pubmed 

Patientsäkerhet Patient safety[MM] 

Patient safety(fritext) 

Patient safety [MeSH] 

Patient safety (fritext) 

Akutmottagning Emergency (fritext) 

Emergency Service; Hospital (fritext) 

Emergency department (fritext) 

Emergency care (fritext) 

Emergency room (fritext) 

ED (fritext) 

ER (fritext) 

 

Emergency (fritext) 

Emergency Service; Hospital [MeSH] 

Emergency department (fritext) 

Emergency care (fritext) 

Emergency room (fritext) 

ED (fritext) 

ER (fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) 

Emergency Nursing[MH] 

Nurs*(fritext) 

Emergency Nursing [MeSH] 

Sjuksköterska Nurs* (fritext) 

Emergency Nurse Practitioners[MH] 

Nurs*(fritext) 

Emergency Nurse Practitioners (fritext) 

Avvikande händelse Adverse event (fritext) Adverse event (fritext) 

Behandlingsfel Medical error (fritext) Medical error (fritext) 

Sjukvårdsfel Healthcare error (fritext) Healthcare error (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Siffror inom parentes anger dubbletter.  

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-10-11 Cinahl 

‘Patient Safety’ AND ‘Emergency 

department’ AND Nurs* 

 

Limits: 2011–2016, full free text 87 9 6 3 

2016-10-19 Cinahl 

(MM "Patient Safety+") AND 

(MH "Emergency Nursing") OR 

(MH "Emergency Nurse 

Practitioners") 

 

Limits: 2011–2016, engelska, 

peer review 94 34 12(2) 3(2) 

2016-10-19 Cinahl 

(MM "Patient Safety+") AND 

“Emergency” (fritext) AND 

Nurs* (fritext) 

 

Limits: 2011–2016, engelska, 

peer review 182 62 7 4 

2016-10-11 PubMed 

‘Patient Safety’ AND Emergency 

AND Nurs* 

 

Limits: 2011–2016, full free text 152 13 7 2 

2016-10-19 PubMed 

(Patient safety[MeSH Major 

Topic]) AND (Emergency 

Service, Hospital[MeSH Terms]) 

AND Nurs* (fritext) 

 

Limits: 2011–2016 44 18 8(2) 3 

  

                                          Totalt: 559 136 38 13 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

 
Artikel 1. 

 

Referens Berg, L. M., Källberg, A-S., Göransson, K. E., Östergren, J., Florin, J., & Ehrenberg, A. (2013). 

Interruptions in emergency department work: An observational and interview study. BMJ Quality and 

Safety, 22(8), 656–663. doi:10.1136/bmjqs-2013-001967 

Land 
Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka avbrott under sjukvårdspersonalens dagliga arbetsuppgifter på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Mixad metod. 

Deskriptiv observations- och intervjustudie. 

Urval Strategiskt urval. 18 deltagare (sjukvårdspersonal) från två akutmottagningar i Sverige. 

Datainsamling Observationer som pågick under 120 minuter per deltagare. Insamlad data delades in i sex kategorier, 

därefter hölls korta semistrukturerade intervjuer med varje deltagare. Exklusionskriterier: Mindre än 

sex månaders arbetslivserfarenhet från akutmottagningen. 

 Dataanalys I observationsstudien framkom frekvensen avbrott, var avbrotten ägde rum, vilka som var involverade i 

avbrotten, huruvida aktiviteten återupptogs efter avbrott samt om deltagaren var mottagare eller orsak 

till avbrottet. X2 test utfördes för att analysera skillnader i att vara mottagare eller orsak till avbrott för 

varje kategori. Intervjuerna analyserades genom en innehållsanalys vartefter intervjun delades in i 

huvudkategorier med tillhörande subkategori. 

Bortfall Inget bortfall under studien. 

Slutsats Tio procent av observerade aktiviteter inkluderade avbrott, vilket genererade ett medelvärde på 5,1 

avbrott per timme. Studien framhåller att sjukvårdspersonal utsattes för avbrott främst under 

informationsutbyte och då främst på sjuksköterske- samt läkarexpeditionen. I relation till förekomsten, 

bedömdes aktiviteter relaterat till läkemedelsberedning vara mest utsatta. Övriga avbrott sjuksköterskor 

upplevde var vid interaktion med patienter eller närstående, exempelvis då utrustning saknas. 

Deltagarna uppfattade avbrott som något negativt enbart då det upplevdes störa arbetsprocessen. 

Vanliga orsaker till att sjuksköterskor upplevde avbrott som störande var då frekventa avbrott i 

kommunikation inträffade, då avbrott ansågs onödiga samt vid tillfällen utrustning saknades. Under 

observationen återupptogs majoriteten av aktiviteterna i nära anslutning till avbrotten. I de situationer 

avbrotten upplevdes som störande ansågs de påverka patientsäkerheten och därmed utgöra en risk för 

vårdskada. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 91% 

 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 2. 

 

Referens Bost, N., Crilly, J., Patterson, E., & Chaboyer, W. (2012). Clinical handover of patients arriving by 

ambulance to a hospital emergency department: A qualitative study. International Emergency Nursing, 

20(3), 133–141. doi:10.1016/j.ienj.2011.10.002 

Land 
Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka överrapportering mellan ambulans och akutmottagning samt identifiera faktorer som 

påverkar informationsutbytet för att fastställa strategier för förbättring. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Mikro-etnografisk design. 

Urval 79 ambulanssjukvårdare från åtta ambulansstationer, 65 sjuksköterskor och 19 läkare från ett sjukhus. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under sju månader tills uppnådd datamättnad. Deltagarna fick fylla i ett 

frågeformulär gällande demografiska egenskaper, därefter skedde datainsamlingen genom anteckningar 

från observationer samt genom intervjuer som sedan transkriberades. Anteckningarna och intervjuerna 

innehöll data gällande vilka som var involverade vid överrapportering, varaktighet, tonläge, ordval samt 

beteende. Totalt 38 överrapporteringar observerades och 20 intervjuer genomfördes. 

 Dataanalys Dataanalysen pågick parallellt med datainsamlingen tills datamättnad uppnåtts. Demografiska 

egenskaper summerades med hjälp av SPSS och data från observationer och intervjuer kodades vilket 

resulterade i fyra kategorier. Transkriberade intervjuer bekräftades av deltagarna. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Överrapportering krävde ofta upprepningar och klargörande då personal inte anlände till patienten vid 

samma tidpunkt. Fokus låg på tekniska uppgifter snarare än på informationsutbytet vilket även detta 

resulterade i upprepade frågeställningar. Innehållet som kommunicerades var av olika karaktär beroende 

på vårdpersonalens tidigare erfarenheter och flertal sjuksköterskor uttryckte obekantskap strukturerad 

överrapportering. Faktorer som ansågs äventyra överrapporteringen var konstanta avbrott, 

arbetsbelastning, arbetsrelationer samt överföring av ansvar. Sjuksköterskor blev avbrutna under 

överrapporteringen och patienter kunde sakna identitetsband vilket resulterade i att äldre och 

desorienterade patienter tillfrågades att uppge personuppgifter, vilket utgjorde en risk för vårdskada samt 

påverkade patientsäkerheten. Hög arbetsbelastning resulterade i att sjuksköterskor inte fanns tillgängliga 

för överrapportering vilket medförde att patienter samt ambulanspersonal förblev på akutmottagningen 

under längre tid. Professionella relationer samt tillit påverkade informationsutbytet och hade vid tillfälle 

resulterat i försenad behandling. Adekvat överrapportering inverkade på patientsäkra förflyttningar inom 

hälso- och sjukvården. Vid överrapportering mellan ambulans och akutmottagning sammanförs två 

instanser, där det är av vikt att sjukvårdspersonal erhåller adekvat och tillräcklig information för att verka 

för patientsäkra övergångar.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 92%. 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 3. 

 

Referens Braaf, S., Rixon, S., Williams, A., Liew, D., & Manias, E. (2015). Medication communication during 

handover interactions in specialty practice settings. Journal of Clinical Nursing, 24(19–20), 2859–2870. 

doi:10.1111/jocn.12894 

Land 
Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka farmakologisk information som rapporteras vid skiftöverlämning samt hur informationen 

kommuniceras. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Explorativ design. 

Urval Strategiskt urval. 37 sjuksköterskor på ett sjukhus i Australien. 

Datainsamling Deltagande observation av 131 timmar och 185 skiftöverlämningar spelades in och antecknades utförligt 

gällande: skiftöverlämningens karaktär, deltagare, varaktighet, dokumentationstyp, antal patienter, 

farmakologisk information samt vilka detaljer som framfördes. Vid slutet av skiftöverlämningen ställdes 

kompletterande frågor och materialet transkriberades därefter ordagrant. Insamlingen avslutades när 

återkommande teman växt fram. Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som varit involverade i 

skiftöverlämning samt arbetade minst 1 dag per vecka på akutmottagning, hjärt-, intensivvårds- eller 

onkologisk avdelning. Exklusionskriterier: Praktikanter och sjuksköterskestudenter. 

 Dataanalys Beskrivande statistik användes för att presentera demografiska egenskaper. En tematisk analys utfördes 

för analys av insamlade data vartefter två teman och subteman identifierades. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Inom akutmottagningen genomfördes flertal skiftöverlämningar och patientförflyttningar för att hantera 

den höga genomströmningen av patienter. Vidare överrraporterades ett högre antal patienter på 

akutmottagningen inom samma tidsram som på andra avdelningar. Skiftöverlämning innehöll begränsad 

och ofullständig information om läkemedel. Information som utelämnades bestod av: förändringar i 

läkemedelordinationer, vilka tidpunkter läkemedel administrerats samt utvärdering av 

läkemedelseffekter. Brist på information grundades även i sjuksköterskors uppfattningar om att 

motparten förväntades förstå den otillräckliga informationen samt vid oklarheter självständigt söka svar. 

Avsaknad av information kunde resultera i försenad läkemedelsadministrering. Ingen strukturerad modell 

nyttjades av sjuksköterskor vid skiftöverlämning och arbetsmiljön påverkade genom begränsad tid för 

informationsutbyte, där frekventa klargöranden begärdes. Förbättring av transparens, helhetskänsla och 

noggrannhet gällande läkemedelsinformation ansågs av yttersta vikt för att optimera patientsäkerheten 

och kvaliteten på vården. Studien framhöll att otillräcklig samt tvetydig information om läkemedel kunde 

resultera i felmedicinering och därmed påverka patientsäkerheten. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 85%. 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 4. 

Referens Ehsani, S. R., Cheraghi, M. A., Nejati, A., Salari, A., Esmaeilpoor, A. H., & Nejad, E. M. (2013). 

Medication errors of nurses in the emergency department. Journal of Medical Ethics and History of 

Medicine, 6(11), 1–7. 

Land 
Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Att genomföra en studie på akutmottagningen över läkemedelsavvikelser och orsaker till dessa för att 

finna antalet avvikelser per sjuksköterska under dennes karriär samt graden av läkemedelsavvikelser som 

rapporterats till ledningen med hjälp av avvikelserapporter.   

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv design. 

Urval 94 sjuksköterskor på en akutmottagning. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom ett frågeformulär som bestod av en demografisk del och en som berörde 

typer av läkemedelsavvikelser samt dess orsaker. Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som arbetat på 

akutmottagningen i minst sex månader samt innehar minst en kandidatexamen. 

 Dataanalys Genomfördes med hjälp av deskriptiv statistik (frekvens, medelvärde, median och standardavvikelse) 

samt inferentiell statistik. SPSS användes för statistisk analys, P-värden <0,05 ansågs vara signifikant.   

Bortfall Inget bortfall under studien. 

Slutsats Orsaker till läkemedelsavvikelser utgjordes av såväl organisatoriska samt mänskliga faktorer. Vanligaste 

orsakerna var det höga antalet patienter varje sjuksköterska ansvarade för, otillräcklig farmakologisk 

kunskap, fatigue som ett resultat av hög arbetsbelastning samt användningen av förkortningar av 

läkemedelsnamn. De vanligast förekommande läkemedelsavvikelserna var felaktig infusionshastighet 

samt administrering av dubbla doser. Studien visade att antalet läkemedelsavvikelser var högt och att det 

var ett stort problem bland sjuksköterskor på akutmottagningen. Graden av rapporterade 

läkemedelsavvikelser var lägre än det faktiska antalet. Trots ökad uppmärksamhet till patientsäkerhet och 

kvalitet på hälso- och sjukvård förekom läkemedelsavvikelser i stor utsträckning.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 91% 

 

 

 

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 5. 

 

Referens Forsman, B., Forsgren, S., & Carlström, E. D. (2012). Nurses working with Manchester triage: The 

impact of experience on patient security. Australasian Emergency Nursing Journal, 15(2), 100–107. 

doi:10.1016/j.aenj.2012.02.001 

Land 
Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att belysa hur sjuksköterskors erfarenhet påverkar triagebedömningar och patientsäkerheten vid 

användandet av Manchester triage system på akutmottagningar i västra Sverige. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 

 

Urval 102 sjuksköterskor på fyra akutmottagningar i västra Sverige. 

Datainsamling Frågeformulär inkluderande demografiska egenskaper samt arbetstillfredsställelse skickades ut till 

sjuksköterskor. Med hjälp utav Likertskala besvarades 37 frågor och två öppna frågor gällande 

genomförda triagebedömningar. Powerberäkning visade på minst 70 deltagare. 

 Dataanalys Instrumentets interna reliabilitet beräknades med hjälp av Cronbach’s alfa. Frågeformulären numrerades 

och variablerna definierades, statistisk signifikans fastställdes vid P = <0,05. Den kvantitativa delen 

bestod av deskriptiva data, både bivariabel och multivariabel regressionsanalys inkluderades. Den 

kvalitativa delen innebar att data extraherades från respektive fråga. 

Bortfall Bortfall, 25% 

Slutsats Studien framhöll att 78% ansåg att triagemodellen var patientsäker och patientsäkerheten betraktades öka 

då sjuksköterskor var erfarna inom triage, hade tillräcklig tid för bedömningen samt då sjuksköterskor 

erhöll stöd från organisationen. Sjuksköterskor uttryckte att modellen var ett stöd i att identifiera 

livshotande tillstånd men flertal beskrev även triagemodellen som ett hinder för patientsäkerhet som 

kunde resultera i vårdskada. Modellen ansågs tvetydig och kunde förbise viktig information som 

indikerar allvarliga tillstånd. Sjuksköterskor beskrev att deras instinkt och känsla inte alltid 

överensstämde med triagemodellen där en del sjuksköterskor frångick modellen i strävan att bidra med 

patientsäker vård. Studien framhöll dock att flertal sjuksköterskor följde modellen trots att bedömningen 

inte upplevdes korrekt, i syfte att inte verka vaga och otydliga. Studien belyser värdet av erfarenhet hos 

triagerande sjuksköterska men visar även att viktig information kan missas på grund av övertro till den 

egna förmågan och därmed påverka patientsäkerheten. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 91%. 
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Artikel 6. 

 

Referens Gallagher, R., Fry, M., Chenoweth, L., Gallagher, P., & Stein-Parbury, J. (2014). Emergency department 

nurses’ perceptions and experiences of providing care for older people. Nursing and Health Sciences, 

16(4), 449–453. doi:10.1111/nhs.12137 

Land 
Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenhet av att vårda äldre patienter på 

akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Prospektiv explorativ design. 

Urval 27 sjuksköterskor på en akutmottagning. 

Datainsamling Fyra fokusgrupper med mellan sex och 12 deltagare per grupp. Inför intervjuerna samlades demografiska 

data in och grupperna guidades sedan av semistrukturerade intervjuer som bestod av tio öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna varade i cirka 60 minuter. 

Inklusionskriterier: Anställda minst tre månader på akutmottagningen, antingen heltid eller deltid. 

 Dataanalys Data analyserades och organiserades tematiskt med hjälp utav förbestämt ramverk. Två teman relaterade 

till patientsäkerhet och kvalitet identifierades utifrån kodning av materialet. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde att individanpassad vård till äldre på akutmottagningen åsidosattes på grund av 

tidspress samt andra prioriteringar. Frustration uppstod då sjuksköterskans förväntningar på vården inte 

uppfylldes, men lindrades då sjuksköterskor upplevde stöd från närstående i omvårdnaden, vilket ansågs 

förbättra patientsäkerheten. Studien betonar sjuksköterskors behov av stöd för att kunna möjliggöra god 

omvårdnad och arbeta patientsäkert.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 7. 

 

Referens Jacob Nielsen, K., Pedersen, A. H., Rasmussen, K., Pape, L., & Mikkelsen, K. L. (2013). Work-related 

stressors and occurrence of adverse events in an ED. American Journal of Emergency Medicine, 31(3), 

504–508. doi:10.1016/j.ajem.2012.10.002 

Land 
Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Att undersöka sambandet mellan 12 arbetsrelaterade stressorer och förekomsten av avvikande händelser 

på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 

Urval Strategiskt urval. 98 sjuksköterskor, 11 specialistläkare och 15 underläkare på en akutmottagning. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom frågeformulär som berörde 12 specifika arbetsrelaterade stressorer. Om 

en stressfaktor inträffade skulle denna beskrivas samt med hjälp av Likertskala, 1–5, värderas enligt 

graden av emotionell inverkan. Frågeformuläret inkluderade även en beskrivning av avvikande händelser 

deltagarna varit involverade i under skiftet. Antalet rapporterade avvikelser samlades in från the Danish 

patient safety database. Totalt 979 stycken frågeformulär fylldes i av 118 deltagare.   

 Dataanalys En linjär regressionsanalys användes för att finna sambandet mellan givna stressorer och involvering i 

avvikande händelser. På samma sätt identifierades skillnader mellan professioner avseende 

avvikelserapportering samt förekomsten av arbetsrelaterade stressorer och dess emotionella inverkan. 

Bortfall Bortfall, 5%. 

Slutsats Studien påvisade att sjuksköterskor som tog emot patienter upplevde en högre stress samt emotionell 

påverkan än de sjuksköterskor som vårdade patienterna på avdelningen. I arbetet som mottagande 

sjuksköterska uppgav 30% att en hektisk och högljudd miljö inverkade på arbetet och miljön på 

akutmottagningen negativt. Högst rapporterad stressor som påverkade arbetet för mottagande 

sjuksköterska var avbrott, vilket uttrycktes av 56%. Bristande arbetsrelationer utgjorde den faktorn med 

högst emotionell påverkan. Studien påvisade samband mellan avvikelserapportering och inverkan av 12 

arbetsrelaterade stressorer samt involveringen i avvikande händelser inom alla professioner. Vidare 

noterades att majoriteten av avvikelser inte rapporterades till sjukhusledningen. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 85%. 

 

 

 

 

 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 8. 

 

Referens Jones, A., Johnstone, M-J., & Duke, M. (2015). ‘Hands-on’ assessment: A useful strategy for improving 

patient safety in emergency departments. Australasian Emergency Nursing Journal, 18(4), 212–217. 

doi:10.1016/j.aenj.2015.07.002 

Land 
Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Studien utgör en komponent av en större studie där syftet var trefaldigt och ämnade: 

Beskriva diskontinuitet inom vården som sjuksköterskor verksamma på akutmottagningen vanligen 

förutser, upptäcker och överbryggar under arbetet 

Beskriva hur sjuksköterskor hanterar diskontinuitet på akutmottagningen 

Utforska sambandet mellan sjuksköterskors hantering av diskontinuitet och patientsäkerhet inom 

kontexten av akutmottagningen 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Explorativ och deskriptiv design 

Urval 71st sjuksköterskor, varav 19st från akutmottagningen.  

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer, personlig kommunikation, via telefon eller e-mail. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant, genomsnittliga intervjuer varade i 75 minuter.  

Inklusionskriterier: För närvarande verksamma sjuksköterskor i Australien samt anställning inom 

relevant avdelning för studien. 

 Dataanalys Analyserades genom en innehålls- och tematisk analys. Med hjälp utav transkriptionen skapades 

kategorier. 

Bortfall Inget bortfall i studien. 

Slutsats Studien bekräftade nödvändigheten av visuell bedömning och observation av patienter för att öka 

patientsäkerheten på akutmottagningen. Triagebedömning ansågs av särskild relevans då det avgjorde 

patienternas fortsatta behov. Vidare betonades praktisk bedömning inkluderat att se, vidröra samt tala till 

patienten som oersättlig i relation till teknisk utrustning. Den elektroniska utrustningen ansågs utvecklats 

till en dominant del av bedömningen vilket resulterade i en övertro på tekniken och kunde medföra att 

indikationer om försämrade tillstånd förbisågs. Studien framhöll att tillgängligheten på elektronisk 

utrustning inom vården har skapat minskat värde kring noggrann observation och bedömning.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 83% 

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 9. 

 

Referens Klim, S., Kelly, A-M., Kerr, D., Wood, S., & McCann, T. (2013). Developing a framework for nursing 

handover in the emergency department: An individualised and systematic approach. Journal of Clinical 

Nursing, 22(15–16), 2233–2243. doi:10.1111/jocn.12274 

Land 
Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av nuvarande praxis och centrala komponenter för effektiv 

skiftöverlämning på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Mixad metod 

Urval Strategiskt urval. 63 sjuksköterskor för enkätundersökningar och 41 sjuksköterskor deltog i 

gruppintervjuer. 

Datainsamling Innan studien genomfördes informerades deltagarna om hur studien skulle gå tillväga. Under 

studieperioden tillhandahölls muntlig information i anslutning till överrapportering. Efter rapporten samt 

observation av patienter blev deltagarna tillfrågade att fylla i en enkät, helst inom två timmar, som sedan 

återlämnades anonymt, 63 enkäter lämnades in. Datan lagrades för vidare analys. Enkäten inkluderade tre 

delar, demografisk information, preferenser för överrapportering samt påståenden relaterat till 

uppfattningar om överrapporteringen som besvarades med hjälp av Likertskala 1–7. Tre facilitator-ledda 

gruppintervjuer genomfördes under tre dagar för att inkludera så många deltagare som möjligt. Varje 

deltagare genomgick en intervju och totalt 41 intervjuer genomfördes med nominalgruppteknik indelad i 

två faser. Inklusionskriterier: Fastanställda sjuksköterskor som arbetar dagskift och kvällsskift på 

akutmottagningen. 

 Dataanalys Insamlade data från enkätundersökningen delades in i tre kategorier, positiv, neutral och negativ. Datan 

analyserades sedan med hjälp av SPSS avseende frekvens, procent och beskrivande teknik. 

Informationen från gruppintervjuerna fördes in i två excel dokument. En innehållssanalys genomfördes 

sedan och kategorier identifierades.   

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Sjuksköterskorna ansåg att skiftöverlämningar skulle bestå av specifik information avseende patienter de 

ansvarade för, ske framför patienterna, vara strukturerad och innehålla väsentlig information relaterat till 

problem, behandling, observationer samt planering. Sjuksköterskor betonade arbetsmiljön som en viktig 

aspekt i skiftöverlämningen, där en lugn och tyst miljö föredrogs. Trots detta upplevde 33,3% av 

sjuksköterskorna svårigheter med att fokusera relaterat till hög ljudnivå. Studien identifierade att viktig 

information ofta utelämnades och att patienter inte tilläts vara delaktiga i överrapporteringar. Dessa 

svagheter, speciellt vad gäller utelämnande av viktig information som vitalparametrar samt läkemedel, 

ansågs kunna bidra till en minskad patientsäkerhet och ökad förekomst av vårdskador på 

akutmottagningen. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad II, 77% 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 10. 

 

Referens Kosits, L. M., & Jones, K. (2011). Interruptions experienced by registered nurses working in the 

emergency department. Journal of Emergency Nursing, 37(1), 3–8. doi:10.1016/j.jen.2009.12.024 

 Land 
 Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att fastställa vilka avbrott och frekvensen av dessa som uppstår på akutmottagningar. Vidare undersöktes 

vilken andel som var relaterade till läkemedel och vilka läkemedelsavvikelser som kan uppstå i samband 

med avbrottet. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv design. 

Urval Bekvämlighetsurval. 30 sjuksköterskor på tre akutmottagningar i New York. 

Datainsamling Tre datainsamlingsmetoder utvecklades och användes. Det första var ett demografiskt verktyg, det andra 

samlade in miljöaspekter i relation till kontexten och det tredje behandlade antalet avbrott, typ utav 

avbrott samt vilken uppgift som utfördes då avbrott inträffade. Sjuksköterskorna observerades under 120 

minuter per deltagare, totalt 20 timmar per akutmottagning, där observatören antecknade antalet avbrott 

samt arbetsuppgifter utförda. 

 Dataanalys En variationsanalys användes för att bestämma huruvida det fanns statistisk signifikans, P = <0,01, 

mellan antalet avbrott på de tre akutmottagningarna. Vidare användes en x2-analys för att utvärdera om 

det fanns statistisk signifikans mellan enheterna på andelen avbrott i samband med 

läkemedelsadministrering. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Studien påvisade att läkemedelsrelaterade aktiviteter såsom beredning och administrering av läkemedel 

avbröts till hög grad hos sjuksköterskorna. Andra observerade avbrott förekom vid dokumentation av 

journalanteckningar.  Vidare visar studien att 95% av observerade avbrott inträffade vid personlig 

kommunikation och totalt sågs ett genomsnitt på 3,3 avbrott per timme. 

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 11. 

 

Referens Parke, B., Hunter, K. F., Strain, L. A., Beryl Marck, P., Waugh, E. H., & McClelland, A. J. (2013). 

Facilitators and barriers to safe emergency department transitions for community dwelling older people 

with dementia and their caregivers: A social ecological study. International Journal of Nursing Studies, 

50(9), 1206–1218. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.11.005 

Land 
Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Att identifiera faktorer som främjar eller hindrar patientsäker vård i övergången mellan hem och 

akutmottagning för äldre med demenssjukdom samt att identifiera lösningar som stödjer sjuksköterskan 

vid utövande av geriatrisk vård. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv explorativ design. 

Urval Tio par bestående av patient och anhörigvårdare, tio sjuksköterskor verksamma på akutmottagningen 

samt fyra konsultsjuksköterskor från geriatrisk avdelning. 

Datainsamling Tre upprepande och sammanhängande faser bestående av semistrukturerade intervjuer, bildvisning och 

fokusgrupper. Inspelning av en till en och en halvtimmes semistrukturerade intervjuer med alla parter 

vartefter intervjuerna transkriberades ordagrant. Bildvisning användes där bilder togs på statister i 

sjukhusmiljö, 12 stycken fotografier valdes ut. Bilderna från steg två användes som diskussionsunderlag i 

fokusgrupperna. Fokusgruppsintervjuerna spelades in och transkriberades. Inklusionskriterier patienter: 

Äldre över 60 år som besökt akutmottagningen en gång de senaste sex månaderna, läs- och skrivkunniga, 

engelsktalande, mild - måttlig demenssjukdom associerad till Alzheimers eller blanddemens, MMSE 18-

23p, kunna ge medgivande till studien eller ha ett ombud som kunde ge samtycke samt 

deltagargodkännande från vårdgivare. Exklusionskriterier: Äldre på vårdboende, andra typer av demens 

än nämnda i inklusionskriterier samt då anhörigvårdare inte gett samtycke. Inklusionskriterier 

anhörigvårdare: Anhörigvårdare som gett samtycke, engelsktalande samt besökt akutmottagningen i en 

anhörigvårdande roll inom de senaste sex månaderna. Exklusionskriterier: Anhörigvårdande roll i 

mindre än ett år. Inklusionskriterier sjuksköterskor: Arbete på utvalda akutmottagningar i Kanada, 

minst ett till två års sammanhängande arbetslivserfarenhet av heltid och/eller deltidsarbete på 

akutmottagningar.   

 Dataanalys Data från intervjuerna kodades individuellt. Därefter användes en jämförelseanalys där ett tema 

identifierades med fyra subteman. 

Bortfall Intervjuer: Fyra stycken äldre samt inget bortfall av anhörigvårdare och sjuksköterskor. 

Fokusgrupper: Tio stycken äldre samt sex stycken anhörigvårdare och tio sjuksköterskor. 

Slutsats Sjuksköterskor i studien framhöll att äldre patienter med demenssjukdom riskerades lägre prioritet då 

triagemodellen inte var anpassningsbar samt att patienterna hade svårigheter att förklara symptom. 

Vidare ansåg sjuksköterskor att då patienter kvarstannade längre perioder på akutmottagningen ökade 

risken för fysisk, emotionell samt psykologisk påverkan, vilket kunde resultera i vårdskada. Miljön på 

akutmottagningen uttrycktes vara en riskfaktor för patientsäkerheten och sjuksköterskor beskrev att det 

kunde resultera i försämring av symptom relaterat till demenssjukdom. Vidare vårdskador som kunde 

uppstå var relaterade till dehydrering, inkontinens samt hunger. Studien framhöll tidspress som en 

konsekvens, vilket kunde påverka patientsäkerheten då basal omvårdnad negligerades. Studien påvisar de 

negativa konsekvenser för äldre patienter med Alzheimers eller blanddemens vid besök på 

akutmottagningar både sett ur vårdsynpunkt men också sett till triagering.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad I, 85% 

Artikel 12. 



BILAGA C  

 

Referens Pun, J. K. H., Matthiessen, C. M. I. M., Murray, K. A., & Slade, D. (2015). Factors affecting 

communication in emergency departments: Doctors and nurses’ perceptions of communication in a 

trilingual ED in Hong Kong. International Journal of Emergency Medicine, 8(48), 1–12. 

doi:10.1186/s12245-015-0095-y 

Land 
Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Att undersöka sjukvårdspersonalens syn på kommunikation mellan personal-patient samt personal-

personal inkluderat nyckelfaktorer som hindrar sjukvårdspersonalen från att uppnå ändamålsenlig 

kommunikation på en akutmottagning i Hong Kong. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Etnografisk studie. 

Urval 20 stycken sjuksköterskor och 8 läkare. 

Datainsamling Demografiska egenskaper samlades in, resterade datainsamling skedde via semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och översattes för att senare kunna transkriberas och då samtidigt avidentifieras. 

 Dataanalys Tematisk analys som genererade tre teman och sex subteman. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Studien redovisade att sjukvårdspersonal rapporterade att farmakologisk information vid triagering och 

överrapportering kunde vara ofullständig eller otydlig och därav riskerades patientsäkerheten. Detta 

berodde huvudsakligen på inkonsekvent dokumentation och inadekvat överrapportering. 

Sjukvårdspersonal poängterade även att organisatoriska faktorer såsom hierarkier utgjorde svårigheter på 

akutmottagningen. Sjuksköterskor och läkare hade olika journalhandlingar att tillgå, vilket skapade 

förvirring hos både personal och patienter. Skapandet av en förtroendefull relation ansågs nästintill 

omöjligt på en vårdavdelning som akutmottagningen. Avseende kontextuella faktorer ansågs tidspress 

vara den viktigaste faktorn. Antalet patienter på akutmottagningen var för högt i relation till antalet 

personal vilket gav läkare och sjuksköterskor begränsat med tid att utföra triagering samt 

överrapportering. Tidsbristen och långa arbetsdagar gjorde kommunikationen ansträngd. 

Kommunikationsproblematiken som beskrevs skapade en komplex kommunikationsstruktur som 

äventyrade patientsäkerheten, patienttillfredsställelsen samt tillfredsställelsen hos sjukvårdspersonalen.  

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad II, 79%. 

 
  



BILAGA C  

 

Artikel 13. 

 

Referens Rasmussen, K., Meldgaard Pedersen, A. H., Pape, L., Lyngby Mikkelsen, K., Dyrløv Madsen, M., & 

Jacob Nielsen, K. (2014). Work environment influences adverse events in an emergency department. 

Danish Medical Journal, 61(5), 1–5. 

Land 
Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Att undersöka förekomsten av avvikande händelser samt relationen mellan arbetsrelaterade stressorer, 

säkerhetskultur och avvikande händelser på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 

Urval 98 stycken sjuksköterskor, 11 specialistläkare och 15 underläkare. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via frågeformulär relaterat till faktorer som påverkar patientsäkerheten och 

arbetsmiljön såväl som involveringen i avvikande händelser. 

 Dataanalys Statistisk analys skedde genom en linjär regressionsanalys för att finna associationer mellan psykosocial 

arbetsmiljö och säkerhetsklimat. 

Bortfall Bortfall, 9% 

Slutsats Studien redovisade att de vanligaste avvikelserna bestod av brister i dokumentation avseende bland annat 

administrerade läkemedel. Involveringen i avvikande händelser var en viktig faktor relaterat till 

personalens tankar om avslutad anställning. Psykosociala krav hade den största inverkan på förekomsten 

av avvikande händelser relaterat till stressorer och möjligheten att utföra patientsäker vård.   

Vetenskaplig 
Kvalitet 

Grad II, 79%. 
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