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Sammanfattning Till akutmottagningen kommer ett stort antal patienter med varierande 
behov. Det är en stor utmaning för sjuksköterskan att bedriva 
individanpassad omvårdnad utifrån patienternas skilda tillstånd, för att 
därmed säkerställa ett gott omhändertagande. Syftet med litteraturstudien 
var att belysa hur omvårdnaden utförs i den specifika situation som råder 
på akutmottagningen, sett utifrån sjuksköterskans och patientens 
perspektiv. Studien genomfördes som en litteraturöversikt där tio artiklar 
granskades och stod till grund för resultatet. I resultatet framkom tre 
huvudkategorier som gestaltade omvårdnaden på akutmottagningen. Dessa 
var: förhållanden på akutmottagningen, sjuksköterskans upplevda funktion 
och patientens upplevelser av omhändertagandet på akutmottagningen. I 
resultatet framkom att akutmottagningen dominerades av en medicinsk 
teknisk kultur och vården följde en löpandeband princip. Detta visade sig 
fungera väl i det akuta skedet då patienter upplevde sig väl omhändertagna 
och sjuksköterskan upplevde både mening och tydlighet i sin funktion. 
Brister framkom dock tydligt i den icke akuta vården där sjuksköterskans 
roll inte var klart definierad och patienten upplevde ett sämre 
omhändertagande. Då ämnet inte grundligt utforskats som ett 
problemområde kan luckor ses i den kunskap som finns att tillgå, därför 
efterfrågas ytterligare forskning.
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Abstract A large number of patients with varying needs arrive at the emergency 
department. It’s a big challenge for the nurse to conduct individually 
adapted care for patients with different conditions, in such a way to assure 
a good quality of nursing. The aim of the literary review was to luminate 
the quality of nursing given at the emergency department and the specific 
conditions that exists there, from a nurse and patient perspective. The study 
was carried out as a literary review where ten research articles were 
audited and formed the basis of the result. The result showed three main 
categories that illustrated the nursing care given at the emergency 
department. These were: Conditions on the emergency department, the 
nurses experienced function, patient’s experiences of care at the 
emergency department. The main findings showed that the emergency 
department was dominated by a medicine- technical culture and the care 
was conducted according to a conveyer belt principle. This principle 
showed itself to work well in the acute care of patients where patients felt 
well taken care of and the nurse experienced both meaning and clarity in 
her role. In the non-acute care however insufficient nursing could be seen 
and the nurse did not have a clearly defined role and the patient 
experienced a less satisfying care. Since the subject has not been 
thoroughly researched or been treated, as a problem area there exists gaps 
of knowledge within the available research material, therefore more 
research is required and asked for.
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Inledning

Sjukvården har under senare år fått uppleva en minskning av finansiella resurser (Palmquist & 
Lindell, 2000). Även nedskärningar i den prehospitala vården har lett till att personer söker sig till 
akutmottagningen i ett tidigare skede. Detta leder till en miljö där akutmottagningen upplever en 
ökad press att bemöta ett större antal patienter med mindre resurser. I korthet; att åstadkomma 
mer med mindre. 

De minskade resurserna har inte lett till en försämrad akutsjukvård som fortfarande fungerar 
mycket bra, där högt fokus ligger på de akuta och medicinska åtgärderna (Nyström, 2003, s. 11).
Emellertid kan man ur detta inte se hur det står till med kvalitén i omvårdnaden av de icke akuta 
patienterna. Samtidigt som brister i denna del av verksamheten ofta uppmärksammas av media.

Sjuksköterskan har en autonom funktion i och med hennes profession och ett ansvar att bedriva 
omvårdnad utefter gällande lagar och författningar. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
1982:763) behandlar olika krav som skall uppfyllas utav hälso- och sjukvården. Genomgående 
beskrivs att vården skall bedrivas utifrån en humanistisk människosyn, där vården skall vara av 
god kvalité och syfta att tillgodose patientens behov av trygghet samt bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. (SFS 1982:763)

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården 
bekräftas sjuksköterskans ansvar att bedriva en god omvårdnad oavsett situation, på lika villkor 
som även vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Bakgrund

Idag finns det sjuttiofem akutmottagningar i Sverige enligt Lars Åke Marké, Hälsoekonom på 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (Telefonsamtal, 2 mars 2007). Fördelat på fyrtiosex 
länsdelssjukhus, tjugo länssjukhus och nio regionsjukhus. Detta är en minskning från åttioen 
registrerade akutmottagningar under en tioårsperiod (Palmquist & Lindell, 2000). Minskningar av 
resurserna som ovan beskrivits har lett till ett ökat antal sökande patienter på de kvarvarande 
enheterna. Det ökade trycket får konsekvenser för alla inblandade parter (Socialstyrelsen, 2002). 
Personalen får en tung arbetsbörda och riskerar att bli utbrända, för patienterna innebär det en 
försämrad miljö på akutmottagningen med missnöje, överfulla korridorer och väntrum samt
många gånger långa väntetider. 

Nedskärningar med minskade resurser över hela spektrat av hälso- och sjukvård har lett till en 
ökad influx av patienter som söker akut sjukvård men inte är i behov av det (Åkerström, 1997).
Det kan gälla generella åkommor som kan anses som mindre, t.ex. lättare stukningar, ryggont 
eller halsont. Även patienter med psykosociala åkommor, som till exempel lätt ångest eller ren 
ensamhet söker sig även dem till akutmottagningen vilket bidrar till en ökad patientbeläggning 
och en större variation i orsaker och symtom (Nyström, 2003, s. 25). Patienterna anser att de är i 
behov av omedelbar kontakt med akutmottagningen för rådgivning eller behandling (Åkerström, 
1997).
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På akutmottagningen läggs stort fokus på den akuta vården av patienterna (Nyström, 2003, s. 25). 
Denna specialisering mot de allvarligt sjuka och skadade kan påverka omvårdnaden av patienter 
med ickeakuta åkommor. I och med den ökade fördelningen av patienter med ickeakuta åkommor 
som söker sig till akutmottagningen, kan detta leda till en snedvridning där personalgruppen är 
inriktad på den grupp patienter som utgör en allt mindre del av det totala patientantalet. En 
situation uppstår där den icke akuta gruppen av patienter blir åsidosatt, där deras mer 
omsorgsinriktade behov inte tillgodoses.

Vården på akutmottagningen följer bestämda riktlinjer där personalen arbetar i team omkring 
patienten (Nyström, 2003, s. 23). Personalgrupperna består av flera yrkeskategorier däribland 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Uppdelningen av arbetsuppgifter är inte alltid tydlig 
och detta kan leda till en situation där ansvarsområdena inte är fastställda. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen är oftast den första personen patienten kommer i kontakt 
med samt den som är mest involverad i vården utav patienten under vistelsen (Hawley, 2000). Av 
stor vikt är då sjuksköterskans direkta omvårdnad av patienten, då detta formar patientens 
helhetsupplevelse av besöket. Detta gäller alla former av patienter akuta som ickeakuta, då alla 
människor i en upplevd sjukdomssituation är i behov av god omvårdnad. Att uppleva en 
sjukdomssituation innebär en rädsla och osäkerhet och ett ökat beroende av andra, samtidigt som 
miljön på akutmottagningen med långa väntetider och obesvarade frågor om sitt hälsotillstånd 
kan verka påfrestande och patienten kan då uppleva en ökad stress och obehag.

Sjuksköterskan har en viktig uppgift och kan bidra stort till att minska dessa negativa upplevelser 
(Hawley 2000., Morse, Anderson, Bottorff, O’brien & Solberg, 1991). En god omvårdnad kan 
minska patientens lidande och bidra till en bättre helhetsupplevelse av situationen. 
Omvårdnadsåtgärder riktade till att lindra lidande och obehag belyser vikten av att sjuksköterskan 
visar stor vaksamhet till patientens tillstånd och sinnesstämning, visar respekt och engagemang 
samt arbetar aktivt för att bevara patientens integritet och självbestämmande. Konkret kan 
åtgärder syfta till att lindra fysiska obehag såväl som psykiska. Fysiska åtgärder som 
sjuksköterskan utför gentemot patienten som medför tekniska och undersökande moment skall 
alltid följas upp av en förklarande och positivt formulerad kommunikation gentemot patienten för 
att han skall nå insikt och förståelse i situationen. 

Detta styrks även i HSL (SFS 1982:763) där ett patientbemötande är grundläggande för en god 
omvårdnad. Likväl som all annan sjukvård är det även i akutsjukvård viktigt att besitta ett 
helhetsperspektiv, där inte sjukdomen tar upp hela uppmärksamheten utan patientens upplevelse 
värderas och han behandlas som en individ där hans personliga integritet respekteras. 

Vid hög fokus på medicinsk behandling och inriktning på akuta situationer kan det finnas risk för 
att omvårdnaden blir åsidosatt och bortprioriterad, endast förbihållen de akuta patienterna. Därför 
kan det finnas ett intresse av att undersöka förhållanden ur ett omvårdnadsperspektiv på 
akutmottagningen, beskrivet utifrån sjuksköterskans roll och patientens upplevelse.

Begreppsdefinitioner

Nedan följer definitioner av huvudbegreppen omvårdnad, akutmottagning och akutsjuksköterska.
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Omvårdnad

Enligt socialstyrelsen är omvårdnadens syfte: ”… Att stärka hälsa, förebygga sjukdom och 
ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska 
lidande samt att ge möjlighet till en värdig död.” (SOSFS 1993:17).

Även om omvårdnad inte har någon gällande definition kan det fortfarande beskrivas som ett 
begrepp (Nationalencyklopedin, 2007). Detta begrepp uppstod på 1960-talet och innefattar det 
som sjuksköterskan tillsammans med underställd personal ansvarar för. Kontinuitet, trygghet och 
integritet tillsammans med förståelse, respekt och engagemang är alla mycket nödvändiga för den 
relation mellan patient och vårdare som krävs för en god omvårdnad. Omvårdnaden fokuserar på 
reaktioner och tolkningar av en sjukdom. Sjukdomen i sig är inte det centrala utan patientens 
subjektiva upplevelse av denna. Omvårdnad innefattar två dimensioner en naturlig och en 
professionell. Naturlig omvårdnad förekommer överallt i världen och är en förutsättning för vår 
arts fortlevnad. Omvårdnaden utförs utan en teoretisk eller vetenskaplig förankring, den sker 
spontant som en moders omvårdnad av sitt barn. Professionell omvårdnad utförs av personer med 
speciell utbildning och praktiseras när den naturliga inte är tillräcklig. Den baseras på 
vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Utöver detta byggs praktiken ofta upp omkring 
en teoretisk ram, med ett strukturerat och systematiserat tankesätt. Vidare kan omvårdnaden delas 
in i generell och specifik, där generell behandlar behov alla människor besitter. Specifik 
omvårdnad riktar sig till distinkta sjukdomar och dess symtom där interventioner formas av 
sjukdomsbilden och medicinska åtgärder.

Akutmottagning

Akutklinikens centrum utgörs av akutmottagningen, dit patienter som är mer eller mindre sjuka 
och skadade anländer först (Strömberg, 1996, s. 9). De kommer hit på eget initiativ, remiss eller 
genom ambulanstransport. 

Akutmottagningen bemannas av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor 
tillsammans med läkarna (Palmquist & Lindell, 2000). Vid ankomst till akutmottagningen görs 
en första prioritering av patienten i syfte att lokalisera de allvarligaste fallen. De som bedöms ha 
lindrigare skador eller sjukdomar får ofta sätta sig ner eller ligga på en brits och vänta. På 
akutmottagningen finns oftast också telefonrådgivning dit patienter kan vända sig vid behov. 

Akutsjuksköterska

En akutsjuksköterska arbetar inom en av grenarna intensiv-, anestesi-, ambulanssjukvård eller på 
en akutmottagning (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007 ). På en akutmottagning är sjuksköterskans 
roll mycket varierande och innefattar arbetsuppgifter såsom ankomstintervjuer, prov tagning, 
förberedelse av patient inför läkarundersökning, assistans vid undersökning och behandling samt 
utförande av vissa behandlingar.
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En akutsjuksköterska möter ett mycket varierande patientklientel, därför är det viktigt att 
sjuksköterskan besitter ett patientfokusperspektiv där personalen arbetar runt patienten istället för 
att underlätta sin egen arbetssituation (Walsh & Kent, 2001, s. 18-19). Att avgöra vem av alla 
patienter som är i störst behov av hjälp samt avgöra vem som kan vänta är en av de mest 
krävande uppgifterna för en ny akutsjuksköterska, men också en av de mest grundläggande 
färdigheterna. Detta gör hon i form av triage. Triage är ett system som ser till att de svårast 
skadade patienterna får vård först. Systemet har varit ifrågasatt utifrån att det enbart skulle beröra 
patientens fysiska tillstånd och inte patientens psykologiska tillstånd. Använt på rätt sätt anses 
triage dock vara en god hjälp för nya sjuksköterskor samt att det medför en jämn nivå i arbetet för 
hela arbetsstyrkan.

Syfte  

Syftet med litteratur studien var att beskriva akutmottagningen ur ett omvårdnads perspektiv. 
Beskrivet utifrån sjuksköterskans roll samt patientens upplevelse.

Frågeställningar:

 Vilka specifika förhållanden råder på akutmottagningen och hur påverkar detta omvårdnaden?

 Hur upplever sjuksköterskan sin arbetsroll?

 Hur upplever patienten omhändertagandet på akutmottagningen?

Metod

Uppsatsen är genomförd i form av en litteraturstudie.

Datainsamling

Utifrån syfte konstruerades tänkbara söktermer utefter Flemmings struktur (Bilaga I:1) (Willman, 
Bathsevani, Stoltz, 2006). Framkomna söktermer passade till existerande MeSh termer och 
nyckelord i de olika databaserna. Ett flertal sökningar utfördes med framkomna termer och 
nyckelord för att skapa en bild av det tillgängliga materialet. Materialet studerades övergripande, 
artiklar överensstämmande med syfte analyserades utifrån nyckelord, termer och sökord. De 
aktuella artiklarnas relevanta sökord kombinerades med söktermer ur Flemmings struktur. Detta 
gjordes för att den strukturerade sökningen skulle fokuseras på det givna syftet, det vill säga att 
uppnå god validitet i den slutgiltiga strukturerade sökningen.

I den slutgiltiga sökningen användes en kombination utav söktermerna Nurse-Patient relations, 
Emergency service och Emergency nursing då dessa gav träffar väl överensstämmande med 
syftet. Vidare användes andra söktermer i kombinationssökningar i syfte att få en sökning 
täckande hela området och allt tillgängligt relevant material (Bilaga I:2).
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I syfte att skapa en hanterbar mängd material och att rikta artiklarna mot frågeställningarna 
bestämdes ett antal inklusion- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier bestämdes till 
vetenskapliga artiklar endast, för evidens och tillförlitlighet, artiklarna skulle vara från en 
tidsperiod av fem år, litteraturstudien skulle behandla aktuell forskning, artiklarna skulle beröra 
förhållandet sjuksköterska och patient på akutmottagningen, för det angivna syftet. 
Exklusionskriterier var; Inga specifika sjukdomstillstånd då studien skulle behandla ämnet i sin 
helhet, artiklarna skulle inte behandla barn, dödsfall, hot eller våldssituationer då dessa är 
specifika situationer med större omfattning då speciella och svårhanterliga omständigheter råder, 
därför valdes dessa bort.  

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Pub-Med och SveMed.
Femtioen abstract genomlästes då titlarna gick att relatera till syftet. Utav dessa lästes trettio 
artiklar i sin helhet. Ett antal av artiklarna förekom i mer än en sökning och databas vilket visade 
på sökningarnas samstämmighet och relation till syftet, dessa dubbletter kasserades. Av dessa 
trettio artiklar valdes nio stycken ut som granskades utefter angiven granskningsmall (Bilaga I:3). 
Samtliga nio artiklar var väl överensstämmande med syfte och utav god kvalité.

Två veckor efter den ursprungliga sökningen genomfördes ytterligare en sökning i syfte att 
undersöka om material hade tillkommit samt granska ursprungliga sökningen, om alla relevanta 
artiklar hade involverats. Ur denna sökning tillkom, granskades och inkluderades ytterligare en 
artikel. Sex genomlästa artiklar passade inte för resultatet men bedömdes värdefulla och 
användbara i bakgrund respektive diskussion.

Databearbetning

Till att börja med lästes de tio granskade artiklar igenom, självständigt och upprepade gånger för 
att skapa en individuell uppfattning av de samlade artiklarnas helhet. Den enskilda granskningen 
gjordes för att skapa fler infallsvinklar och en större bredd gentemot artiklarnas innehåll. 
Samtidigt som det är av oerhörd vikt för studiens resultat att vara väl inlästa med god insikt i 
materialet. Fortsättningsvis utfördes en sammanfattning utav varje artikel där stycken lyftes fram 
vilka var representativa för varje enskild artikel, också detta utfördes enskilt. Detta producerade 
en typbild av materialet som gav en grund för fortsatt diskussion. 

Efter detta diskuterades artiklarna gemensamt för att skapa konsensus över artiklarna i sin helhet. 
Konsensusen framkom genom att artiklarna granskades utifrån syfte och frågeställningar. 
Eftersom datainsamlingen redan från början var strikt riktad producerade detta ett sammantaget 
resultat material som var väl överensstämmande med frågeställningarna. Frågeställningarna blev 
då den mall som resultatet byggdes upp omkring. Vidare konstruerades även en artikelöversikt 
utifrån gällande riktlinjer (Bilaga I:4).  
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Resultat

Omvårdnad under rådande förhållanden på akutmottagningen

På akutmottagningen arbetade personalen efter en löpandebandprincip, likt en 
industrialiseringsprocess där varje vårdutövare utförde endast en liten del av helheten (Nyström, 
2002). Denna uppdelning av arbetsuppgifter hade konsekvenser för omvårdnaden. En strikt 
arbetsuppdelning rådde med fokus på effektivitet, detta utmynnade i en fragmentiserad vård 
karakteriserad av splittring och reduktionism (Nyström, Nydén, & Petersson, 2002). Då varje 
sjuksköterska endast utförde en liten del av vården, saknades en helhetsbild och patienten 
reducerades till sina beståndsdelar.

Bristen på holistiskt tänkande tillsammans med den dominerande medicinsktekniska kulturen på 
akutmottagningen skapade en förskjutning, gentemot medicinska interventioner med fokus på 
patienternas fysiska skador samtidigt kunde den psykologiska aspekten många gånger utelämnas 
helt (Muntlin, Carlsson, & Gunningberg, 2005). Detta avspeglade sig ofta i omvårdnaden av 
patienterna. Fastställda scheman och riktlinjer förstärkte fokuseringen på patienternas fysiska 
tillstånd (Nyström, Carlsson, & Dahlberg, 2003). Triagesystemet var ett tydligt exempel, där 
patienterna prioriterades utefter sitt fysiska tillstånd utan större vikt vid psykisk status.
Personalens identifierade omsorg av patienterna benämns med tre termer: instrumentellt, 
omsorgsfullt och oengagerat beteende (Wiman, Idvall & Wikblad, 2006). Det instrumentella 
beteendet dominerade i det inledande skedet av vården. Omvårdnaden karaktäriserades av ett 
stort engagemang och involvering i patienternas situation. När den första bedömningen var 
avklarad och situationen övergick i ett väntande skede där patienterna avvaktade resultat, 
skiftades omvårdnaden från ett formellt instrumentalt till ett omsorgsinriktat beteende. 
Då patienterna hade blivit bedömda och om det visade sig att de endast hade ickeakuta skador 
drog sig personalen tillbaka. Beteendet i denna fas karaktäriserades av brist på engagemang, lite 
eller ingen kommunikation och patienterna lämnades ensamma med obesvarade frågor.

Det rådde en kritisk atmosfär på akutmottagningen som orsakades av teambildningen och den 
strikta arbetskulturen, med höga krav på kompetens och effektivitet (Nyström, 2002). Även 
läkarna hade en betydande påverkan gentemot det rådande klimatet med ställda krav på högre 
effektivisering och prioritering utav arbetsfördelning. Dessa lagbildningar och attityder 
personalgrupper emellan hade även detta en väsentlig betydelse för omvårdnaden utav patienten 
(Nyström et al, 2003). Uppdelningen av personalgrupper i koalitioner där varierande 
förhållningssätt och attityder rådde, medförde en väsentlig skillnad i hur omvårdnad bedrevs på 
akutmottagningen och patienter fick då erfara olika bemötanden beroende på vilket skift som var 
i tjänst. Dessa skillnader mellan teamens arbetssätt gjorde det mycket svårt att få en kollektiv 
professionell kompetens för hur omvårdnaden skulle bedrivas.

Den rådande underbemanningen och det ökande antalet patienter, som även blir äldre och äldre, 
ökade pressen på den befintliga personalgruppen (Kihlgren, Nilsson, Palmblad, Skovdahl & 
Wimo, 2004). Sjuksköterskan spenderade även mycket tid på att utföra administrativa 
arbetsuppgifter, invänta recept och ordinationer från läkare (Nyström, 2002). Sammantaget rådde 
ett pressat klimat med stressfyllda förhållanden på akutmottagningen, på grund av ovan nämnda 
faktorer (Muntlin et al, 2005).
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De stressiga förhållanden som rådde på akutmottagningen hade stor inverkan på personalens 
omhändertagande av patienterna (Nyström, 2002). Kollegors kritik och höga krav på effektivitet 
ledde till att sjuksköterskans omvårdnad av patenten åsidosattes gentemot den högre värderade 
kliniska kompetensen.

Ett ökat patientantal och en personalstyrka som inte var avsedd för en ökad tillströmning av 
vårdsökande ledde till längre väntetider för patienterna, där framförallt de ickeakuta kunde få 
vänta i genomsnitt uppemot fyra timmar (Muntlin et al, 2005). Patienter som inkom som 
ickeakuta kunde under väntetiden få ett försämrat tillstånd, detta gällde framförallt de äldre 
patienterna (Kihlgren et al, 2004).

Den omgivande miljön på akutmottagningen var en viktig del av helhetsintrycket, både för 
personal och också för besökare (Muntlin et al, 2005). En enkätundersökning, innehållande 
tvåhundra besökare på en akutmottagning, visade tydliga faktorer gällande kvalitetsförbättringar. 
Miljön benämndes vara viktig och en trivsammare miljö efterfrågades.
Typisk för akutmottagningen var obekväma britsar, oestetisk inredning och brist på tidsfördriv. 
Detta kunde påverka patienter negativt då de kunde bli lämnade länge utan kontakt och tillsyn av 
vårdpersonal. Den fortsatta omvårdnaden av patientens hälsa försämrades ytterligare av att 
många patienter kom oplanerat utan att ha ätit och druckit, vilket heller inte tillgodosågs dem på 
akutmottagningen (Kihlgren et al, 2004).

Oavsett patientens situation som akut eller ickeakut tillsammans med de vanligt förekommande 
långa väntetiderna, förelåg ett behov av en kvalitativ omvårdnad och ett gott bemötande 
(Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). I den rådande akutsjukvårdskulturen fanns ett klart fokus på 
medicinska interventioner och akuta åtgärder med tydliga scheman och riktlinjer för hur detta 
skulle utföras (Nyström, 2002). Omvårdnadsinterventioner omfattades inte av samma tydlighet, 
inga klara riktlinjer existerade för hur dessa skulle utföras och vem som var ämnad att utföra 
arbetet.

Sjuksköterskans upplevda roll 

Sjuksköterskan upplevde att det som förväntades främst av henne var att hon skulle arbeta snabbt 
och effektivt när hon löste sina arbetsuppgifter på akutmottagningen (Nyström et al, 2003). 
Industrialiseringsprincipen medförde att sjuksköterskan löste sina inledande arbetsuppgifter 
genom att lägga sig till med en attityd gentemot patienten som innefattade det redan tidigare 
nämnda instrumentella beteendet. Det identifierade begreppet visade hur sjuksköterskorna intog 
ett pragmatiskt förhållningssätt i syfte att genom anamnes och undersökningar få en snabb och 
bra bild av patientens fysiska status. Sjuksköterskans roll under tiden som patienten väntade på 
resultat från den första undersökningen innefattade ett omhändertagande av patienten som vänder 
sig från det rent tekniska beteendet till att bli mer riktat mot patienten som individ (Wiman et al, 
2006). Omvårdnaden skedde ofta genom en konversation skilt från patientens kroppsliga 
åkomma, dialogen blev informell och mer lättsam med plats för humor. Detta kunde tolkas som 
ett försök till holistisk vård. När det akuta skedet var över och misstanke om livshotande skador 
kunde uteslutas, återföll sjuksköterskan till sitt effektiviseringstänkande (Wiman & Wikblad, 
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2003). Den icke akuta patienten blev då inte prioriterad, engagemanget och patientfokus
försvann.

Splittringen på akutmottagningen hade konsekvenser för sjuksköterskans upplevda roll och 
funktion (Nyström et al, 2002). I flera av studierna framkom att då arbetet var strikt uppdelat och 
fokuserat på medicinsk tekniska interventioner, så kom sjuksköterskan även att uppleva sin 
funktion som främst medicinskt tekniskt orienterad. Detta exemplifierades i en av studierna med 
följande citat: ”Our patients do not need nursing care, they are just wating for a medical 
examination” (Nyström et al, 2003).

Uppdelningen i team på akutmottagningen påverkade sjuksköterskans roll då hon influerades och 
kände stor trygghet i sitt eget team (Nyström et al, 2003). Sjuksköterskan adopterade gruppens 
attityder för hur omvårdnaden bedrevs. Detta medförde att hennes yrkesutövning var starkt 
beroende av gruppen. Ett flertal artiklar beskrev hur sjuksköterskan kunde känna en stor 
osäkerhet i sitt utövande när hon kom utanför sin egen grupp och dess värderingar eftersom de 
olika grupperna prioriterade olika. Laguppdelningen med den rådande medicinsktekniska 
kulturen ledde till att den patientnära omvårdnaden innefattande basala behov för patienten föll 
utanför gruppens prioriterade områden (Nyström et al, 2002). Med höga krav på klinisk 
kompetens både från läkare, patienter och andra sjuksköterskor kunde hon uppleva en stress 
gentemot förväntningarna på effektivitet och rädsla för kritik om hon bröt mot de informella 
reglerna. På grund av den stressiga miljön med långa väntetider och effektiviseringstänkandet 
kunde sjuksköterskan känna en tvekan inför att vårda patienter med omsorgsinriktade behov då 
dessa betraktades som tidskonsumerande och lågprioriterade (Kihlgren et al, 2004). Då 
majoriteten av patienterna var av ickeakut natur uppstod en önskan från sjuksköterskan att möta 
patienter som inte uttryckte omvårdnadsbehov eller påkallade uppmärksamhet för andra orsaker 
än medicinska. Så kallade ”goda patienter”, för att på så sätt minimera tidskonsumtionen 
(Nyström et al, 2002). 

När sjuksköterskorna hade många patienter att ta hand om likväl som de utsattes för många krav 
från läkare, verkade de negligera patienter som uttryckte någon form av klagomål (Nyström et al, 
2003).

Patientens upplevelser av omhändertagandet på akutmottagningen 

Patienterna upplevde tydligt det rådande klimatet på akutmottagningen som en miljö fylld av 
stress och effektivitetskrav (Sorlie, Kihlgren, Ross & Torjuul, 2005). Att de blev omhändertagna i 
början av sin ankomst till akutmottagningen enligt utarbetade scheman och bestämda riktlinjer 
var något som de hade förståelse för. De kände också en trygghet i denna första kompetenta och 
proffesionellt utförda medicinska bedömning som personalen utförde. Patienterna hade oftast en 
stor förståelse att personalen på akutmottagningen måste utföra en prioritering av patienterna för 
att komma åt dem som var i störst behov av hjälp. När personalen i det inledande skedet 
omhändertog patienten, var målet att så snabbt som möjligt få fram en fysisk bedömning (Wiman 
et al, 2006). Denna första bedömning karaktäriserades av formell kommunikation kopplat endast 
till skadan. Detta upplevde patienterna i artiklarna som något som lugnade dem och fick dem att 
känna sig sedda och omhändertagna. Patienterna samtyckte oftast med den värdering som 
personalen kom fram till efter den första undersökningen (Davis, Almes, Elder & Littlepage, 
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2004). Det goda personalengagemanget i början av deras omhändertagande visade sig enligt 
artiklarna vara en viktig faktor till hur patienterna upplevde besöket på akutmottagningen som 
helhet. Framförallt sjuksköterskans bemötande upplevdes av patienterna som mycket viktigt då 
de var främst henne de hade den övergripande kontakten med.

Då det akuta skedet var över fortskred vården till att bli mer informell och individanpassad 
(Wiman et al, 2006). Detta genererade i fortsatt positiva känslor hos patienten. Patienten kände 
sig involverad och upplevde en fortsatt trygghet i situationen. Detta stod i kontrast till, då vården 
övergick i en tredje fas då patienten inte ansågs som akut längre och patienten främst väntade på 
recept, remiss och besked om vad som skulle hända härnäst. I detta skede upplevde patienten 
känslor av övergivenhet och förvirring då de ofta lämnades ensamma utan information. Patienten 
var utelämnad till sin egen förmåga att förstå och hantera situationen (Nyström et al, 2002). 
Anhöriga fyllde ofta en stor funktion då de aktivt kunde söka personal, information och många 
gånger övertog vårdarrollen då personal var frånvarande.

Under de långa väntetider som ickeakuta och färdigdiagnostiserade patienter ofta utsattes för, 
upplevdes situationen som negativ (Kihlgren et al, 2004). Den arbetsuppdelning som medförde 
att patienterna alltid bemöttes av olika personal i varje moment innebar för patienterna att de 
kände sej osäkra på vem de skulle vända sej till för att få svar på sina frågor. Till exempel hur 
länge de skulle få vänta. Patienterna uppfattade sjuksköterskan under denna tid som en assistent 
till läkaren då hon såg ut att enbart vänta på instruktioner och inte använde tiden till omvårdnad 
av patienterna så som till exempel information om självhjälp (Nyström et al, 2002).

Patienterna såg och tog del av sjuksköterskans stressade situation (Nyström et al, 2003). Många 
patienter såg sig som en direkt anledning till den arbetsamma situationen på akutmottagningen. 
Därför var många patienter försiktiga med att påkalla uppmärksamhet från personalen då de inte 
ville öka personalens arbetsbörda. Det framkom i artiklarna att framförallt äldre var tveksamma 
till att påkalla uppmärksamhet, trots att de många gånger var i större behov av omvårdnad än sina 
yngre medpatienter som mer tydligt ställde krav på bästa tänkbara vård (Kihlgren et al, 2004). 
Patienterna registrerade att ställda krav, att påkalla uppmärksamhet eller kritik av personalen 
kunde skapa irritation och en försämrad relation med personalen (Nyström et al, 2003). Enligt 
artiklarna intog patienterna ett restriktivt förhållningssätt gentemot denna situation där klagomål 
och åsikter hölls tillbaka, då de ej ville uppfattas som krävande utan som ”goda patienter”.

Arbetsfördelningen i form av team på akutmottagningen var något som patienten upplevde tydligt 
(Nyström et al, 2003). Artiklarna framhöll att patienterna hade en önskan att möta specifik 
personal som de hade ett gott intryck av sedan tidigare. Detta berodde på att de olika teamen hade 
en skild syn på hur arbetet skulle bedrivas (Nyström, 2002). Patienten upplevde skillnader på 
teamen genom en klassificering i dåliga och bra team. De goda teamen bemötte patienterna med 
ett gott bemötande och respekt för integriteten i omvårdnaden. Medan de team som ansågs 
mindre bra av patienterna nedvärderade den basala omvårdnaden som trivial och ostimulerande 
(Nyström et al, 2002).

Akutmottagningens miljö var något som påverkade patienternas helhetsupplevelse av besöket 
(Muntlin et al, 2005). I artiklarna framkom att många patienter såg brister och tydliga områden 
som kunde förbättras i omgivningen. Framförallt utformningen av undersökningsrummen, 
väntetiderna och atmosfären var områden som kunde förbättras. Samtidigt framhöll patienterna 



10

att detta sågs lite som ett lyxproblem och något man fick ha överseende med under rådande 
förhållanden. Patienterna upplevde också en trygghet och var tacksamma för att vara på 
akutmottagningen samt hade ett förtroende för personalens kliniska kompetens (Nyström et al, 
2002).

Diskussion

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där studiens styrka och svagheter diskuteras utifrån 
val av sökstrategier, innehållande resultatartiklar, bearbetning av data samt ur en tidsaspekt. 
Detta följs av en resultatdiskussion där det framkomna resultatet återkopplas till tidigare 
forskning och värderas utifrån ställt syfte och frågeställningar. 

Metoddiskussion

Sökstrategierna för studien följde en strukturerad process, där varje del syftade till att förfina de 
använda söktermerna och framkomna datan. Den strukturerade förfiningen skapade en 
iterationsprocess som säkerställde de slutgiltiga termernas användbarhet i relation till syftet, det 
vill säga säkerställde en hög validitet. Den strukturerade sökprocessen till det redan angivna 
syftet medförde en riktad bearbetning av problemområdet där en rigiditet kunde uppstå, att 
materialet anpassades till syftet och inte syftet till materialet. Alltså en överblick av 
ämnesområdet i sin helhet utfördes inte inledningsvis. Då problemområdet redan fastställts 
utifrån dess aktualitet i samhällsdebatten och var relaterad till sjuksköterskans yrkesprofession, 
därmed ansågs en ämnesöverblick inte nödvändig. Hur detta beslut påverkar det framkomna 
resultatet är bortom vad som kan utläsas ur uppsatsen.

De valda resultatartiklarna diskuterades utefter kriterier för att tas med eller uteslutas. 
Då artiklarna togs fram utifrån en femårsperiod innebar detta att forskningen var aktuell. 
Samtidigt kunde kriteriet innebära att äldre forskning inom ämnesområdet uteslöts och relevant 
information kan ha gått förlorad. Samtidigt som det framkom i sökningen att ämnet ej 
förekommit inom forskning som ett problemområde tidigare än de senaste åren. Åtta artiklar var 
Svenska, en var Isländsk och en var amerikansk. Detta gav en bild av förhållanden representativt 
för nordiska länder framförallt Sverige. Detta resulterar i en given brist på ett internationellt 
perspektiv. Ur den strukturerade sökningen visades det dock att de artiklar som kunde relateras 
till syftet var framförallt av svenskt ursprung. Internationellt saknades aktuell forskning som 
berörde problemområdet för studiens syfte. Sju av de tio artiklarna var utefter kvalitativ 
forskningsmetod. Kvalitativ forskning kan inte generaliseras men då flera kvalitativa artiklar 
visar konsensus, alltså att flera resultat läggs till varandra, kan de styrkas och bekräfta ett 
samstämmigt resultat. Tre utav resultat artiklarna var kvantitativa och bidrog som ett statistiskt 
komplement utav det framkomna resultatet. Ett flertal av resultatartiklarna var utförda av ett fåtal 
författare. Detta kan medföra att det framkomna resultatet riktas mot ett litet antal forskares 
upptäckter och därmed kan litteraturstudien bli representativ för deras fynd. Vid sökning 
framkom att dessa författare var dominanta inom aktuell forskning av problemområdet, därmed 
kan en litteraturstudie inte undgå att bli starkt influerad och delvis baserad på dessa författares 
forskning.
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Artiklarna lästes igenom enskilt och gav upphov till flera infallsvinklar som sedan kunde 
diskuteras och värderas utifrån sina delar för att slutligen uppnå en samstämmighet. Fördelen 
med detta sätt var att artiklarna betraktades ur flera vinklar som kompletterade varandra och gav 
uppkomst till ett varierat och väl diskuterat resultatmaterial.

Litteraturstudien utfördes enligt ett uppsatt tidschema där en viss tid var avsatt för arbetets olika 
delar. Tidschemat gav en struktur att arbeta utefter och en god helhetsbild av förloppet. 
Upplägget kunde ha medfört att vissa delar av arbetet inte gavs nödvändig tid för 
genomarbetning. Detta visade sej inte vara fallet då tidsplanen för de olika delarna var väl 
anpassad.

Resultatdiskussion

Akutsjukvården likväl som all annan vård skall innefatta ett gott bemötande och god omvårdnad 
genomsyrat av ett holistiskt tänkande (SFS 1982:763).

Vården på akutmottagningarna följer ett strikt mönster av en löpandebandprincip som utmynnar i 
ett arbetssätt som kan liknas vid industrins (Nyström, 2002). 

Denna strikta uppdelning kan göra att möjligheten att inneha ett helhetsperspektiv kan 
ifrågasättas. Ansvaret att bedriva en individanpassad vård kompliceras i en miljö som 
akutmottagningen, där riktlinjer för en effektiv akutvård ställer höga krav på kliniskt arbete, en 
snabb bedömning samt ett effektivt omhändertagande.

Personalen har en god förmåga, i och med ett effektivt fördelat arbete och gott klinisk kunnande, 
att ta hand om patienterna utifrån ett helhetsperspektiv i det inledande skedet utav 
omhändertagandet (Wiman et al, 2006). Detta bekräftas även i patienters dokumenterade 
upplevelser utav omhändertagandet i akutskedet, då de anser sig vara mycket nöjda och känner en 
trygghet i situationen (Baldursdottir et al, 2002). Patienter värderar högt personalens kliniska 
kunnande vilket förtydligar behovet utav professionellt och effektivt omhändertagande i detta 
inledande skede. Sjuksköterskan beskriver även ett stort engagemang i denna fas av vården och är 
tillfredsställd genom att få utöva sin kliniska kompetens (Nyström et al, 2003). Hon upplever att 
det kliniska utövandet är det mest betydande för hennes yrkesutövande samt skapar en känsla av 
meningsfullhet i hennes arbete.

Att sjuksköterskan ser det kliniska kunnandet som det mest betydande i hennes arbete kopplat till 
detta inledande skede är inte svårt att förstå.  Då det vedertagna användandet av triage kräver en 
fokusering på patientens fysiska tillstånd för att bestämma efterföljande åtgärder, som ofta 
medför ett kliniskt ingripande om patienten bedöms som kritisk. Sjuksköterskans kliniska 
kunnande krävs också för att kunna efterfölja lagen om att svårt skadade skall ha företräde i 
vården. 

Att arbeta efter ett system som triage är något som upplevs positivt av alla inblandade på 
akutmottagningen. Inte bara av personalen utan även av patienterna som förstår innebörden och 
vikten av att de som är svårast skadade får vård först (Davis et al, 2004). Detta stärks även i 
tidigare forskning då akutsjukvården uppfattades som positiv (Raper, Davis & Scott, 1999).
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Sammantaget framkommer en positiv bild utav akutsjukvården i dess inledande skede. Vården 
fungerar väl där patienter upplever en trygghet och personalen känner till sitt individuella ansvar i 
situationen samt känner meningsfullhet i sitt yrkesutövande. 

Tydligt framkommer att vården utav patienter i ett ickeakut skede visar en annan bild av hur 
industrialiseringen får konsekvenser för patienterna på akutmottagningen. Den snabba och 
effektiva vård med fokus på medicinska interventioner som upplevdes positivt i det akuta skedet 
vänds här till något negativt. Då patientens behov inte tar sig uttryck på samma sätt utan är mer 
omsorgsinriktat fungerar inte den strikta arbetsfördelningen eller den höga fokuseringen på 
medicinska åtgärder. Industrialiseringsprocessen är inte längre ett hållbart arbetsupplägg men 
personalen fortsätter att arbeta efter denna princip

Detta medför att patienten hamnar i en situation där sjuksköterskans engagemang är borta och 
patienten får till stor del klara sig själv utan förklaringar till frågor som fortfarande är oklara 
(Wiman et al, 2006).

Eftersom sjuksköterskan på akutmottagningen ser som sin främsta uppgift att ta hand om svårt 
skadade patienter kan en koppling ses mellan detta och hennes oförmåga att ta hand om de icke 
akuta patienterna. 

Sjuksköterskans roll i omhändertagandet av dessa patienter har inga strikta riktlinjer och gör 
henne osäker i bemötandet av patienten (Nyström, 2002). Hennes tänkande rör den akuta fasen av 
vården och patienter som inte uppvisar akuta behov kan därför förbises och negligeras.

Den i akuta fasen väl fungerande uppdelningen av arbetsuppgifter existerar inte längre. 
Sjuksköterskan upplever sig osäker i sin roll, det finns inte längre några riktlinjer eller någon 
annan som styr henne och talar om vad som skall göras. Detta kan ses som en brist i hennes 
uttalade ansvarsområde som uttryckligen säger att hon har ansvaret för patienternas omvårdnad.

Patienterna själva framför vikten av ett bra omhändertagande i den ickeakuta fasen för att få ett 
helhetsperspektiv av sin situation (Nyström et al, 2002). Patienterna ser sjuksköterskan endast 
utföra medicinskt tekniska åtgärder och ser henne sällan delta i omvårdnaden gentemot dem. 
Detta medför att de ser henne som passiv och inte utför något arbete utan föreliggande delegation 
från läkaren, hon tar inga egna initiativ i att skapa en relation gentemot dem. Den direkta 
patientkontakten utförs också ofta av olika personal i de olika momenten.

Patienter som anländer till en akutmottagning är oftast i en ovan och utsatt situation, där de själva 
inte känner sig ha kontroll över situationen och hamnar därför i en beroende ställning till den 
personal som har till uppgift att omhänderta dem (Hawley, 2000). 

Om dessa patienter lämnas ensamma kan risken vara överhängande att deras tillstånd går åt 
motsatt håll, tvärtemot syftet med den vård de är i behov av. Att patienterna i alla skeden av sitt 
sjukdomstillstånd får adekvat och förståelig information är av stor betydelse för att patienten ska 
kunna skapa en helhetsbild i denna många gånger främmande situation. Helhetsbilden kan vara 
mycket svår att uppnå för patienten då klara brister framkommer i omhändertagandet som ska 
skapa sammanhanget för patienten. 
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Underlättande i denna situation är om patienten har möjlighet att åtföljas av en anhörig, som kan 
vara till stor hjälp under patientens tid på akutmottagningen (Nyström et al, 2002).
Patienter som anländer ensamma till akuten och inte har möjligheten till det stora stöd och 
trygghet som en anhörig kan utgöra är en patient grupp som kan vara extra utsatt. Av stor vikt är 
att identifiera och fånga upp dessa individer. En engagerad och involverad sjuksköterska 
säkerställer att denna grupp inte förbises. Med de specifika förhållanden som råder på 
akutmottagningen med många gånger ett stort antal patienter som oftast inte står i proportion till 
personalstyrkan kan en anhörig vara oumbärlig för patienten. Det kan vara svårt för personalen 
att bedriva en fullständig holistisk vård utifrån givna riktlinjer gällande detta, när antalet patienter 
med omsorgsinriktade behov ökar kraftigt. Att anhöriga får en så pass uttalad och viktig roll i 
patientens omvårdnad på akutmottagningen kan knappast ses som en optimal situation. Men 
dessvärre med den aktuella situation som råder på akutmottagningen idag kommer 
omvårdnadsmålen med en uttalad helhet för patienten också fortsättningsvis vara svåra att uppnå 
tills dess en förändring utav akutmottagningens förhållanden sker.

All vård personal verksam inom akutmottagningen idag är indelad enligt en teamstruktur 
(Nyström, 2003, s. 23). Teamen är representerade av alla de tre olika yrkeskategorierna 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Teamen kräver ett nära samarbete av alla 
inblandande. Trots att alla inblandade egentligen har rätt klarlagda kompetens områden, 
framkommer det att de skilda yrkeskategorierna ändå har svårt att fördela arbetsuppgifterna 
(Nyström et al, 2003).  

Medlemmarna i de olika teamen är oftast en stark och homogen grupp, de känner väl till 
varandras sätt att arbeta. Detta gör att grupperna var för sig har ett effektivt sätt att arbeta i akuta 
situationer, alla vet vad som skall göras och samma prioriteringar görs. Denna gruppkonstelation 
är något som säkerställer ett effektivt omhändertagande i en akut situation som kräver snabba 
beslut och inte ger tid till argumentation. Arbetskonstellationen tycks vara ett bra och genomtänkt 
sätt att bedriva verksamheten på akutmottagningen i relation till de akuta situationerna som 
uppstår.

Samtidigt som teambildningen säkerställer en effektiv akutsjukvård, där sjuksköterskan känner 
stor trygghet och tillhörighet, reduceras hennes förmåga att arbeta självständigt och 
beroendeställningen gentemot gruppen verkar restriktivt (Nyström et al, 2002). 

Hennes förmåga att utveckla sin egen kompetens och självsäkerhet att bedriva omvårdnad kan 
begränsas av kraven att hålla sig till gruppens värderingar. Vidare kan de strikta 
gruppkonstellationerna få en påföljd av att ingen eller ett litet informationsutbyte mellan 
grupperna sker då grupperna anser att deras sätt att arbeta är det sätt som vården skall bedrivas 
utifrån (Nyström, 2002). Klimatet som uppstår när de starka homogena grupperna framhäver sitt 
sätt att arbeta, innebär att strävan efter ett gemensamt sätt att arbeta utefter blir mycket svårt att 
uppnå. 

I värsta fall kan det restriktiva klimatet i grupperna innebära att nya idéer förkastas då de avviker 
från de rådande attityderna. Utvecklingen inom grupperna på grund av klimatet kan avstanna, 
forskningsframsteg framförallt inom omvårdnad riskeras att inte anammas och åsidosättas, endast 
den medicinsktekniska utveckling fortgår då intresse och fokus ligger på denna aspekt av vården. 
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Då sjukvården är en organisation under ständig utveckling där den senaste forskningen skall ligga 
till grund för hur vården skall bedrivas kan teamstrukturen hindra denna utveckling och medföra 
att omvårdnad på akutmottagningen bedrivs utefter tycke och attityder istället för beprövad 
vetenskap.

Många patienter framhåller att de värdesätter och ser vårdarnas goda kliniska kompetens som 
något mycket viktigt (Baldursdottir et al, 2002). Personalens medicinskt tekniska kunnande ger 
dem en trygghet i en situation som de själva inte kan finna något svar på. Anledningen till att 
patienterna ofta söker sjukvård är att de upplever sig vara i behov av hjälp (Sorlie et al, 2005). 
Många upplever en hjälplöshet då de inte vet vad det är som händer med dem. Det medicinsk 
tekniska kunnandet i akutsjukvårdens arbetskultur ger dem därmed en trygghet. 
Samtidigt som denna grupp av patienter känner sig mycket nöjda med omhändertagandet på 
akutmottagningen finns det fortfarande en stor grupp av patienter kvar som inte har samma 
specifika behov som den akuta gruppen (Nyström et al, 2002). Dessa patienter som inte är i 
behov av akut medicinsk teknisk behandling anländer till akutmottagningen med andra besvär 
och ställer andra krav på vårdarnas kunnande. Mer riktat mot information och omsorg 
(Åkerström. 1997).

Möjligheten att ta hand om dessa ickeakuta patienter är starkt påverkat av den rådande 
omvårdnadskulturen (Nyström et al, 2003). Då det på akutmottagningen finns en starkt kritiskt 
atmosfär med höga effektivitetskrav är omvårdnaden åsidosatt till fördel för andra 
arbetsuppgifter. Risken för att bli kritiserad kan få sjuksköterskan att tveka och hålla sig undan 
situationer där de måste involvera sig med patienter och ta hand om deras omvårdnadsinriktade 
behov. 

Detta i sin ytterlighet kan innebära att sjuksköterskan faktiskt tvekar och undviker att utöva 
ansvaret i sin uttalade profession, till fördel för den dominerande effektivitets- och 
medicinsktekniska kulturen. Sjuksköterskan vekar inte ha någon framträdande omvårdnadsroll på 
akutmottagningen enligt de förväntningar som framkommer ligger hennes prioriteringsområde på 
annat håll än det rent patientnära arbetet som skall medföra att även ickeakuta skall känna sig 
sedda och omhändertagna. De flesta sjuksköterskor kommer säkerligen ut i verksamheten med en 
inställning att se alla patienter men arbetskulturen på akutmottagningen verkar få henne till att 
bortse från patienters mer basala behov även i stunder då hon skulle kunna ta sig tid att utföra t ex 
sin informerande del av yrket.

Sjuksköterskan har många gånger en tydligt stressad arbetssituation på akutmottagningen 
(Hobgood, Quattlebaum & Villani, 2005). Utöver patientansvar har hon många administrativa 
åtaganden som inte innebär patientkontakt. Det framkommer att hon lägger nästan halva sin 
arbetstid på att lösa dessa. 

Naturligtvis får detta en stor inverkan i hennes möjlighet att kunna bedriva patientnära vård. 
Även om sjukvården försöker att sänka åtaganden för sjuksköterskan som inte rör det direkta 
patientarbetet med t ex samordnare, tycks detta vara en betydande del av sjuksköterskans 
stressade situation i relation till patienter med krav på en informativ och holistisk vård.
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Akutmottagningarna idag upplever ett ökat patientantal samtidigt som bemanningen på 
mottagningarna inte följer samma utveckling (Kihlgren et al, 2004). Detta förhållande är en stor 
bidragande faktor till stress bland personalen som redan arbetar under häktiska förhållanden.

Då personalen arbetar under stress och hög arbetsbelastning kan också möjligheten att bedriva 
holistisk och individualiserad vård ifrågasättas. Finns det verkligen tid för detta på en 
akutmottagning? Fokus för akutsjukvården är att ta hand om allvarligt skadade och rädda liv. Då 
ett personligt engagemang och involvering i patientens situation krävs för att kunna bedriva 
holistisk vård, kan detta vara mycket tidskrävande. Kanske detta är att begära för mycket av 
personalen då de allvarligast skadade har laglig rätt att prioriteras.

Patienterna är mycket måna om att inte skapa konflikter med sjuksköterskan, då de känner ett 
starkt beroende av henne i situationen (Nyström et al, 2002). Personalens stressfyllda situation är 
något som också når fram till patienterna, då de bland annat märker att personalen har ytterst lite 
tid till att sitta ned och kommunicera med dem. Att detta inte prioriteras av personalen medför att 
inte heller patienterna vill göra sig sedda och hörda eller framföra de funderingar som uppstår 
(Kihlgren et al, 2004). Patienterna uppfattar att det bästa de kan göra är att uppträda på ett sätt 
som inte gör att personalen avsätter tid gentemot dem. De verkar se hur personalen nedvärderar 
denna del av arbetet och anpassar sig därefter genom att nedprioritera sina omvårdnadsbehov. 

Båda parter bidrar till att holistisk vård blir svårt att genomföra. Då patienterna inte framför sina 
behov, kan detta uppfattas av sjuksköterskan som att dessa inte finns. Alltså sker ingen 
förändring inom detta område. 

Akutmottagningens miljö är något som ses utav patienterna som en betydande faktor till ett gott 
helhetsintryck av vistelsen på akutmottagningen och spelar därför också en betydande roll för 
omvårdnaden (Muntlin et al, 2005). 

Därför är det av relevans att patienter tas väl omhand i en miljö som verkar för att minimera 
obehagsupplevelser. 

Ofta kommer patienter till akutmottagningen oplanerat utan något med sig och enbart iförda de 
kläder de har på kroppen och många kommer direkt ifrån vardagen utan att ha ätit eller druckit på 
en längre tid (Kihlgren, 2004). Samtidigt anländer dessa patienter till en miljö där inte mycket 
bidrar miljömässigt för att underlätta deras situation (Muntlin et al, 2005). De får uthärda t.ex. 
långa väntetider på hårda britsar utan möjlighet att få nya kläder vid behov. 

Allt detta påverkar självklart omvårdnaden som helhet. Patienter som får utstå dessa negativa 
miljöaspekter kommer också att uppleva kvalitén på omhändertagandet som helhet mer negativt. 
Redan nedsatta patienters tillstånd kan förvärras väsentligt när de tvingas ligga/sitta obekvämt 
och vänta på omvårdnad, framförallt äldre patienter har stora svårigheter med detta och är många 
gånger inte nutritions mässigt förberedda att klara av dessa tidskrävande väntetider. Deras 
kroppar riskerar också att ta större fysisk skada av en dålig anpassad fysisk miljö. Dåligt 
anpassade vänteställningar för dessa patienter förvärrar tillståndet i en mycket högre utsträckning 
än deras yngre medpatienter. Akutmottagningarna verkar ha en stor brist i miljön relaterat till den 
kraftigt ökade andelen av äldre patienter och deras specifika behov. 
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I denna miljö lämnas patienter ofta ensamma utan adekvat information om vad som skall hända 
framöver. Sjuksköterskan kan många gånger inte svara på patienternas frågor om väntetiden. 
Detta kan innebära att redan i ett inledande skede av omvårdnaden skapas negativa 
förutsättningar för ett gott möte mellan sjuksköterska och patient som är av stor vikt för 
kommande omvårdnad. 

Trots allt, är det dokumenterat att patienterna upplever en trygghet och tacksamhet över att kunna 
komma till sjukhuset när de känner ett behov av det (Nyström et al, 2002). 

Konklusion

I studiens resultat framkommer att omvårdnaden av de akuta patienterna fungerar mycket bra. 
Trots att personalen på akutmottagningarna inriktar sig främst mot patientens fysiska skada, 
känner patienten ändå att alla hans behov vägs in i situationen. Den höga tekniska fokuseringen 
och kompetensen får ofta patienten att känna en ökad trygghet och situationen blir lättare att 
hantera. Anledningen till att detta område fungerar så bra är att den akuta verksamheten bedrivs
utifrån strikta scheman och riktlinjer, där patienten snabbt kan lokaliseras och alla inblandade i 
omvårdnaden vet precis hur de skall agera. Arbetssättet som används i detta skede fokuseras på 
att rädda patientens liv, fokus här ligger på att snabbt skapa sig en uppfattning av patientens 
status för att därefter kunna agera med medicinsk tekniska interventioner vid behov. 

De patienter som är av ickeakut natur får uppleva en helt annan bild av omhändertagandet på 
akutmottagningen. Patienterna får vara med om en situation där de är långt ifrån att vara 
prioriterade. Inte ovanligt är att de lämnas ensamma under lång tid i en bristfällig miljö som i 
värsta fall kan förvärra deras situation. Till skillnad från den febrila aktivitet som de akuta 
patienterna omgärdas av känner den ickeakuta patienten en tydlig brist på sjuksköterskans 
engagemang och uppmärksamhet. Dessa patienter är mer utlämnade åt sig själva och kan många 
gånger vara beroende av att en eventuell anhörig närvarar samt kompenserar för den bristfälliga 
omvårdnaden. Detta är inte bara något som patienten upplever utan det framkommer i resultatet 
att det finns klara brister i personalens attityder och förmåga att ta hand om denna patientgrupp. 
Personalen behåller samma arbetssätt som de bemötte de akuta patienterna med, detta är dock 
inte optimalt gentemot de ickeakuta patienterna som främst har andra behov. Personalen verkar 
inte ha förmåga att skifta perspektiv eller arbetssätt från den uppskattade akutvården till den 
mindre stimulerande och den ofta mindre glamorösa basala omvårdnaden.

Då det kan ses brister i den ickeakuta omvårdnaden av patienter kan detta innebära ett stort 
problem då antalet patienter från denna grupp ökar kraftigt i antal. Det skapas en snedvridning 
där personalen fokuserar på att ta hand om en patientgrupp som utgör en allt mindre del av det 
totala antalet sökande till akutmottagningen.

Implikationer

Att betrakta omvårdnaden på en akutmottagning som ett problemområde är en relativt ny 
företeelse, alltså finns det inte en större mängd forskning att tillgå. Därav finns ett uttalat behov 
av vidare forskning då det framkommer att ämnet är relevant och aktuellt, där klara brister i 
omhändertagandet av skilda patientgrupper på akutmottagningen kan ses.
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Det krävs av akutmottagningens personal en större medvetenhet om patienternas 
omvårdnadsbehov, framförallt de ickeakuta som ofta åsidosätts. En större förmåga hos 
personalen att kunna växla arbetssätt utefter patienters skilda behov efterfrågas likaså. Det är av 
stor vikt på en akutmottagning att inte bara vara kliniskt kompetent utan då det behövs också 
kunna skifta akuttänkandet till ett omvårdnadsperspektiv. 

Det kan behövas en strukturförändring på akutmottagningarna för att kunna komma tillrätta med 
patienternas varierande behov och därmed säkerställa ett optimalt omhändertagande. Kanske kan 
ett närmare samarbete mellan vårdcentraler och akutmottagningar eller en helt ny instans 
underlätta situationen för att uppnå ett optimal omhändertagande av det varierande patientklientel 
som är en del av akutmottagningens vardag.
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kompetens var den 
viktigaste 
sjuksköterske-
omvårdnadsbeteende
t. Vilket enligt 
författarna belyser 
viken av att betrakta 
omvårdnad som en 
moralisk ståndpunkt, 
integrerat i alla 
interaktioner med 
patienter

90%

God

2003, Sverige Carlsson, G
Dahlberg, 
K
Nyström, M

Non caring 
encounters 
at an 
emergency 
care unit-a 
life world 
hermenutic 
analysis of 
an 
efficency-
driven 
organisatio
n

Att beskriva och 
analysera möten på 
en akutmottagning 
som inte var 
omvårdnadsmässigt 
goda

Kvalitativ
N1= 9

Patienter

N2= 9

Sjukskötersk
or

Patienterna 
bedömdes strikt efter 
sin fysiska hälsa 
avsaknaden av den 
psykologiska hälsans 
bedömning var 
tydlig. Patienternas 
sammanlagda 
livsvärld tar inte stor 
platts i 
prioriteringen. 
Systemet leder till en 
form av löpande 
band princip, 
liknande industrin

95%

God

2005, Sverige Carlsson, M
Gunningber
g, L.
Muntlin, Å.

Patients’ 
perceptions 
of quality 
of care at 
an 
emergency 
department 
and 
identificati
on of areas 
for quality 
improveme
nt

Att identifiera 
patientens 
iakttagelser av 
omvårdnadens 
kvalité och 
identifiera områden 
där 
kvalitetsförbättring
ar kan ske

Kvantitativ,

N=200

Rapporten påvisar 
både positiva likväl 
som negativa 
uppgifter utifrån 
patienternas 
iakttagelser utav 
omvårdnaden på 
akutmottagningen. 
Många av de 
identifierade 
bristområdena var 
direkt kopplade till 
sjuksköterskans 
omvårdnad. 
Sjuksköterskans 
viktiga roll på 
akutmottagningen 
måste belysas ännu 
mer.

93%

God



2004, USA Elder, R.
Davies, B. 
A.
Almes, E.
Littlepage, 
N.

Patient 
satisfaction 
with 
triagenursi
ng in a 
rural 
hospital 
emergency 
department
.

Att undersöka vilka 
relationer eller 
skillnader finns 
emellan patient-
och sjuksköterske-
karaktärsattribut, 
patienttillfredställel
se med 
triagesjuksköterska
ns 
omvårdnadsbeteen
de, generell 
tillfredställelse med 
triagesjuksköterska
n samt intentioner 
att återkomma till 
akutmottagningen

Kvantitativ,

N1=11
Sjukskötersk
or

N2=65
Patienter

Studien visade att en 
vårdande attityd 
jämte patienternas 
tillfredställelse utav 
denna skapar en 
atmosfär till vilken 
patienter kan tänka 
sig återkomma till. 
Positiva relationer 
fanns emellan 
sjuksköterskans 
medvetenhet och 
patienters 
uppfattning utav sitt 
tillstånd, samt 
patienters 
tillfredställelse och 
tillfredställelse med 
den omvårdnad 
given vilka agerade 
förutbestämmande 
för patientens 
intentioner att 
återkomma

81%

God

2006, Sverige Idwall, E
Wiman, E
Wikblad, K

Trauma 
patients 
encounters 
with the 
team in the 
emergency 
department
-A quality 
study

Att utforska svårt  
skadade patienters 
uppfattningar av 
motet med trauma 
teamet på 
akutmottagningen

Kvalitativ

N= 23

Patienterna var nöjda 
med 
omhändertagandet i 
det inledande skedet. 
Men de kände att det 
blev sämre när de 
blivit diagnostiserade 
och omfattningen av 
deras skada hade 
fastställts 

93%

God

2005, Sverige Kihlgren, 
M
Ross, A
Sörlie, V
Torjuul, K

Satisfied 
patient are 
also 
vulnerable 
patients-
narratives 
from an 
acute care 
ward

Att belysa hur det 
är att vara en 
patient på en 
akutavdelning samt 
undersöka deras 
upplevelser av 
omvårdnaden

Kvalitativ

N= 10

Rapporten påvisar 
skillnader mellan 
äldre och yngre 
patienter. Äldre är 
rädda för att 
uppfattas som en 
plåga och vill inte 
mista 
sjuksköterskans 
omtanke genom att 
klaga. Yngre 
patienter tycker att 
de har rätt till den 
bästa tänkbara 
vården

93%

God



2003, Sverige Larsson 
Kihlgren, 
A.
Nilsson, M.
Skovdahl, 
K.
Palmblad, 
B.
Wimo, A.

Older 
patients 
awaiting 
emergency 
department 
treatment

Att beskriva, 
genom 
observationer och 
intervjuer utav 
patienter  75 år 
samt anhöriga, 
förhållanden på 
akutmottagningen 
och de händelser 
som inträffade 
under väntetiden

Kvalitativ,

N=20

I resultatet framkom 
6 kategorier; 
obehaglig väntan, 
bristen på bra rutiner 
under vänteperioder, 
lidande under 
vänteperioden, 
negativa känslor 
under vänteperioden 
och omvårdnad 
under vänteperioden. 
Det sätt 
omvårdnaden 
utfördes på verkade 
vara av stor vikt för 
de äldre patienternas 
upplevelse utav 
besöker på 
akutmottagningen.

97%

God

2002, Sverige Nyström, M Inadequate 
nursing 
care in an 
emergency 
care unit in 
Sweden: 
Lack of a 
holistic 
perspective

Att analysera 
faktorer som 
hindrar utövandet 
av god omvårdnad 
på en 
akutmottagning I 
Sverige

Kvalitativ, 
Hermeneutis
k

N=9

Det totala resultatet 
visade en brist på 
holistiskt perspektiv 
genom en 
övervärdering utav 
mätbara 
arbetsuppgifter, 
medicinska 
interventioner, och 
en undervärdering
utav ej mätbara, 
omvårdnadsintervent
ioner. En konsekvens 
av att 
omvårdnadsintervent
ioner misslyckades 
med att höja 
sjuksköterskans 
självkänsla i samma 
grad som medicinska 
uppgifter

95%

God

2002, Sverige Nyström,. 
M
Nyden, 
Kristoffer
Pettersson, 
M

Being a 
non-urgent 
patient in a 
emergency 
care unit-a 
strive to 
maintain 
personal 
integrity

Att beskriva och 
analysera hur det är 
att vara en lättare 
skadad patient på 
en akutmottagning

Kvalitativ

N= 11

Patienterna på 
akutmottagningen 
försöker att 
upprätthålla sin 
integritet genom att 
rikta kritiken mot 
omvårdnaden högre 
upp i hierarkin tex 
politiker. 
Patienternas situation 
präglas av splittring

87%

God



2003, Sverige Wiman, E.
Wikblad, 
K.

Caring and 
Uncaring
Encounters 
in nursing
In an 
emergency
Departmen
t

Att belysa möten
Mellan patienter 
och
Sjuksköterskor i
Traumateamet samt
Undersöka om 
teorin ”caring and
Uncaring 
encounters
In nursing and 
Healthcare” är
Applicerbar på
Akutsjukvård

Kvalitativ,

N=10

Resultatet visade att
Teorin är delvis 
applicerbar på
Akutsjukvård. En ny
Aspekt framkom, 
”intrumentellt 
beteende”.
Sjuksköterskans 
beteende i 
undersökningen 
kunde kategoriseras 
som ”uncaring”. 
Äkta sjuksköterske-
patient möten är 
viktiga i 
omvårdnaden.

95%

God


