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Sammanfattning 

Akutmottagningarna tar emot patienter med olika ögonsymptom när 

ögonmottagningar och vårdcentraler har stängt. Sjuksköterskorna som triagerar 

patienter med ögonsymptom är inte specialiserade inom ögonsjukvård. Syftet var att 

belysa sjuksköterskors upplevelser av att triagera patienter med ögonsymptom vid 

akutmottagningar. Studien utfördes genom enskilda kvalitativa intervjuer med 

beskrivande design och induktiv ansats. Datan analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys där tre kategorier framkom; Sjuksköterskorna upplevde att de var i 

behov av kompetensutveckling, behov av stöd och att de upplevde missnöje med 

vårdnivån. De efterfrågade både stöd från sjuksköterskor på ögonmottagningen men 

även stöd i form av uppdaterade beslutsstöd för att lättare kunna fatta beslut angående 

dessa patienter i triageringen. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med 

ögonsymptom oftast inte borde söka vård på akutmottagningar, utan att 

specialistvården skulle ta hand om dessa patienter. De upplevde också stress då 

patienter med ögonsymptom tog tid från patienter med mer allvarliga tillstånd. 

Studien visade att ökad kunskap skulle kunna bidra till att sjuksköterskorna upplever 

en ökad trygghet i sitt beslutsfattande vilket i sin tur skulle kunna leda till en högre 

patientsäkerhet.  
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Abstract 

The emergency departments are receiving patients with eye problems, especially 

when the eye clinics and healthcare centers are closed. The nurses in the emergency 

department do not have the skills to treat patients with eye diseases. The aim of the 

study was to investigate what experience nurses in the emergency department have in 

the triage of these patients. The study was conducted using qualitative content 

analysis using interviews. The results were compiled into three categories; Nurses 

required skills development; the nurses required support and the nurses experienced 

dissatisfaction with the level of care. The nurses where asking for support from nurses 

with experience from ophthalmic care, they required decision support, such as memos 

in order to ease the decision making in the triage. The nurses were of the opinion that 

patients with ocular diseases should not visit the emergency departments at all. They 

thought that these patients should consult an eye specialist instead and they also 

experienced stress, as these patients took time from patients with more severe 

conditions. The study proves that increased knowledge in ophthalmic care amongst 

the nurses has a potential to improve the patient safety. 
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Inledning 

Akutmottagningarna tar emot allt fler patienter med olika typer av symptom, med allt 

från livshotande skador till mindre allvarliga tillstånd (Ganley & Gloster, 2011). 

Omkring åtta procent av alla traumapatienter har dessutom ögonskador, vilka kan få 

allvarliga konsekvenser för patienten men även för de anhöriga 

(Kane, Whiting, Mcrath & Mathew, 2013). Personer i alla åldrar kan drabbas, men de 

som är mellan 10 och 35 år är överrepresenterade vad gäller traumatiska ögonskador. 

Om en individ drabbas av en skada på ögat, krävs snabbt och korrekt omhändertagande, 

eftersom en fördröjning i värsta fall kan leda till blindhet. Ju snabbare korrekt diagnos 

ställs och lämplig behandling kan sättas in, desto större är chansen att synen inte 

förloras (Kane et al., 2013). Eftersom medellivslängden i Sverige ökar och antalet 

invånare ökar, vilket kan medföra att åldersrelaterade ögontillstånd blir allt vanligare 

(Boerner, Reinhardt & Horowitch, 2005; Statens folkhälsoinstitut, 2013). Därför kan 

besöken via akutmottagningarna bli fler till följd av olika ögonåkommor. Ögonsjukvård 

klassificeras som specialistvård men då många ögonmottagningar i Sverige endast har 

öppet under dagtid, kan patienter med ögonsymptom söka sig till akutmottagningarna 

övrig tid vilket kräver både kunskap och resurser. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskor vid akutmottagningar har ett stort ansvar och upplever dagligen stress, 

till följd av hög arbetsbelastning (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). För att kunna 

ge optimal vård krävs stor kunskap inom många olika områden för att kunna bedöma, 

prioritera och triagera patienter med olika symptom och tillstånd (Ganley et al., 2011). 

Alla patienter som kommer till akutmottagningar behöver inte läkarvård, utan kan få 

bedömning och hjälp med omvårdnad av en sjuksköterska (Ganley et al., 2011). 

Patientkontakten präglas ofta av korta och snabba möten och det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har kunskap om hur bedömning av patienter ska hanteras vid såväl 

brådskande som icke brådskande situationer (Andersson, Jakobsson, Fruåker & Nilsson, 

2012). För att lättare kunna bedöma och sortera vilka patienter som behöver ett snabbt 

omhändertagande, samt för att vården och flödet på akutmottagningarna skall bli så 

effektiv och patientsäker som möjligt, är olika triagemodeller införda vid 

akutmottagningarna (Farrokhnia & Göransson, 2011). 

 

Triagering    

Ordet triagera kommer från franska språkets ”trier” och betyder ”sortera” (Andersson et 

al., 2006). Begreppet har sitt ursprung i första världskriget när snabb medicinsk 

förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en katastrofplats krävdes (Andersson et 

al., 2006). Införandet av triagering skedde i början på 1960-talet, då ökade resurser 

började krävas till följd av ökad arbetsbelastning vid akutmottagningarna (Ganley et al., 
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2011). De patienter som är i störst behov av hälso- och sjukvård skall prioriteras först 

och har rätt till en medicinsk bedömning inom rimlig tid 

(Göransson, Ehnfors, Fonteyn & Ehrenberg, 2008). Det huvudsakliga syftet 

med triage är att bedöma patientens behov av vård, baserat på symptom, påbörja 

behandling samt att bedöma om behov av fortsatt omhändertagande 

föreligger (Göransson et al., 2008). På detta sätt skall de patienter som kräver omedelbar 

vård upptäckas och de som kan vänta eller hänvisas till annan vårdinstans identifieras 

(Moll & van Veen, 2009).   

 

Sjuksköterskan anses vara mest lämpad att utföra triagering vid akutmottagningar och 

ansvarar därför för omhändertagande, bedömning, prioritering och hänvisning av 

patienter till rätt klinik, vilket kräver bred kunskap och kompetens (Ganley et al., 2011; 

Nga Han Chan & Chau, 2004; Valdez, 2009). Denna första bedömning ligger med 

andra ord till grund för ett beslut om graden av prioritering och vem som skall få träffa 

läkare först (Moll et al., 2009). Det innebär inte bara att kunna identifiera allvarliga 

symptom, utan också att ge vård med empati och respekt för alla patienter oavsett kön 

eller etniskt ursprung (Ganley et al., 2011; Nga Han Chan et al.; Valdez, 2009). Vid 

akuta situationer måste sjuksköterskan kunna ta snabba beslut ofta med knapphändig 

information, vilket förutsätter lyhördhet, både inför patienten och deras anhöriga 

(Andersson et al., 2006; Cioffi, 1998; Göransson et al., 2008). Yttre faktorer har också 

betydelse vid triagering eftersom det inte endast är sjuksköterskans kunskap och 

personliga förmågor som avgör resultatet vid triagering (Andersson et al., 2006). 

Faktorer i arbetsmiljön, så som hög arbetsbelastning, måste beaktas för att så optimal 

triagering som möjligt skall kunna ske (Andersson et al., 2006). 

 

För att underlätta förfarandet vid triagering och för att kunna arbeta så patientsäkert som 

möjligt, använder sjuksköterskan sig av olika beslutsstöd och triagemodeller (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Målet med triagemodellerna är att 

stärka och förbättra triageringen, patientflödet och patientsäkerheten. Det finns flertalet 

olika modeller, varav de tre vanligaste modellerna i Sverige är 

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS), Adaptive Processtriage 

(ADAPT) och Manchester Triage Scale (MTS). Gemensamt för dessa modeller är att 

vitalparametrar och anamnes bedöms och kombineras så att patientens hälsotillstånd 

kan graderas i syfte att kunna förutse patientens behov av medicinska insatser och 

omvårdnad (SBU, 2010), i detta fall gällande patienter med olika ögonsymptom vid 

akutmottagningar.   

 

Patienter med olika ögonsymptom vid akutmottagningar 

Patienter med ögonsymptom som kommer till akutmottagningar, söker vanligtvis för 

mindre allvarliga symptom som konjunktivala irritationer och främmande kroppar, men 

även för allvarligare tillstånd som bulbkontusion, kemisk exponering, penetrerande 

skador och erosioner på hornhinnan (Vartsakis & Fahy, 2014). Det är av stor vikt att 
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sjuksköterskor i triageringen vid akutmottagningar känner igen symptom som indikerar 

på allvarliga ögontillstånd för att undvika att patienten drabbas av permanenta 

synnedsättningar eftersom det kan vara ett hot mot självständigheten och livskvalitén 

(Babineau & Sanchez, 2008; Gelston, 2013; Kane et al., 2013). Ögonsymptom kan vara 

orsakade av bakomliggande medicinska och neurologiska sjukdomar, infektiösa 

tillstånd samt vid förekomst av trauma (Babineau et al., 2008; Kane et al., 2013). 

Följande är exempel på ögonsymptom som sjuksköterskor kan möta vid 

akutmottagningarna.  

  

Akut glaukom uppstår till följd av högt ögontryck och kräver omedelbar medicinsk vård 

eftersom det kan leda till permanent synnedsättning och blindhet på grund av skador på 

synnerven (Kahraman, Durmaz & Durna, 2015). Symptom som rött öga, nedsatt syn, 

smärta, huvudvärk, illamående och kräkningar är vanliga. Hornhinnan kan se disig ut 

och pupillen kan anta en oval form (Kahraman et al., 2015). Akuta synnedsättningar kan 

bero på ocklusioner i ögats kärl där symptom och prognos är beroende på vilket kärl 

som är drabbat (Triantafylla et al., 2014). Andra akuta synnedsättningar kan bero på 

näthinneavlossning som vanligtvis visar sig som ett synfältsbortfall med föregående 

blixtar och floaters (Feltgen & Walter, 2014). Dessa tillstånd är skrämmande för 

patienten där hjälp, stöd och förklarande besked kan ha lugnande effekt (Triantafylla et 

al., 2014). Keratit är ett allvarligt och synhotande tillstånd som beror på inflammation 

på hornhinnan (Bourcier, Thomas, Borderie, Chaumeil & Laroche, 2003; 

Schaefer, Bruttin, Zografos & Guex-Crosier, 2001). En av de största riskerna är 

kontaktlinsanvändning. Symptom kan vara smärta, rodnad, dimsyn, ljuskänslighet och 

ökat tårflöde (Bourcier et al., 2003; Schaefer et al 2001). Herpes zoster är en form 

av keratit som kan drabba ögat och är ett smärtsamt och synhotande tillstånd då ärr kan 

bildas på hornhinnan och bli bestående (Stein et al., 2009). Framför allt 

äldre, immunsupprimerade och kroniskt sjuka patienter drabbas. Herpes zoster i ögat 

kräver behandling för att undvika bestående skador (Stein et al., 2009).   

  

Dubbelseende kan förekomma på ett öga eller på båda ögonen och det finns olika 

anledningar till detta (Danchaivajitr & Kennard, 2004). Ensidigt dubbleseende är oftast 

inte något akut tillstånd, medan dubbelseende på båda ögonen många gånger är ett 

allvarligare tillstånd där orsaken kan vara trauma, medicinska eller neurologiska 

tillstånd (Danchaivajitr et al., 2004). Plötsligt påkommen utåtskelning med 

dubbelseende och speciellt i kombination med en ljusstel pupill kan vara ett livshotande 

tillstånd och bero på ett aneurysm i hjärnan (Cordonnier & Van Nechel 2013).  

  

Patienter som exponerats för kemikaliska ämnen kan få svåra frätskador i ögat som 

kräver ett omedelbart omhändertagande (Cox, 2004; Eslani, Baradaran-

Rafii, Movahedan & Djalilian, 2014). Alkaliska substanser som ammoniak och lut har 

störst tendens att ge allvarliga ögonskador där symptom är svår smärta, rött öga och 

ökat tårflöde (Eslani et al. 2014). I det akuta skedet är spolning av ögat viktigt för att 

undvika allvarliga och bestående ögonskador (Babineau et al., 2008). Ensidig 
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ögonrodnad med förekomst av skav, ökat tårflöde och ljuskänslighet kan tyda på 

erosion på hornhinnan. Främmande kropp kan sitta på hornhinnans yta eller på 

ögonlockets insida (Haring, Canner, Haider & Schneider, 2015). Vanligtvis kan 

patienten undersökas dagen efter men för att minska besvär med skav och irritation bör 

patienten få salva och ögonförband i väntan på undersökning (Wirbelauer, 2006). 

Ensidig ögonrodnad med smärta och ljuskänslighet kan även bero på irit som är en 

inflammation i regnbågshinnan (Vartsakis et al., 2014). Irit är ett allvarligt tillstånd som 

kräver att behandling sätts in snabbt (Vartsakis et al., 2014).  

 

Sjuksköterskan i triageringen möter patienter med olika ögonsymptom där det är viktigt 

med noggrann anamnes och objektiv bedömning 

(Ezra, Mellington, Cugnoni & Westcott, 2005). Samtliga uppgifter som patienten delger 

är viktig information som ska leda till snabb och optimal bedömning (Babineau et al., 

2008; Ezra et al, 2005).   

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

I sjuksköterskans profession ingår det att bedöma och ta ansvar för vad som kommer att 

bli bäst för patienten och att i största möjliga utsträckning bevara värdighet och ha ett 

holistiskt förhållningssätt till patienten (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan ansvarar 

för att ge alla patienter likvärdig omvårdnad, oavsett etniskt ursprung, kön eller ålder 

(Peek, Higgins & Milson Hawke, 2007). Sjuksköterskans kompetens och sociala 

förmåga spelar en central roll för hur vårdrelationen utvecklas (Ekman et al., 2011).  

I ett akut skede befinner sig patienten i en slags beroendeställning till sjuksköterskan 

som bär ansvaret för omvårdnaden (International Council of Nurses [ICN], 2012). 

Förmåga att kommunicera, uppvisa empati, förståelse, genuint intresse och lyhördhet 

inför patienten är egenskaper som krävs av sjuksköterskan för att kunna ge en god 

omvårdnad (Price, 2006). Sjuksköterskan måste vara medveten om att patienten kan ha 

upplevelsen av att vara i underläge och i beroendeställning (Munthe, Sandman & Cutas, 

2011). Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskan är uppmärksam på det och är 

lyhörd inför patienten och dess autonomi (Munthe et al., 2011). Det är också viktigt att 

vara medveten om att vissa patienter inte vill eller kan medverka i beslut som rör deras 

omvårdnad. Deras vilja kan även vara att sjuksköterskan för deras talan och tar ansvar 

för omvårdnaden på bästa sätt. Om sjuksköterskan har detta i åtanke kan goda 

förutsättningar skapas för att patienten skall kunna känna förtroende och trygghet i 

vårdsituationen (Munthe et al., 2011).     

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar i sin yrkesroll och för att upprätthålla sin 

kompetens (ICN, 2012). Det är viktigt att reflektera över omvårdnaden som ges och 

över sin egen attityd i mötet med patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar att minska 

lidande, stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt bevara hälsa utifrån 

patientens individuella möjligheter och behov (ICN, 2012). 
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För att underlätta i sjuksköterskans profession och yrkesroll är ett antal 

kärnkompetenser identifierade med syfte att säkra kvaliteteten på omvårdnaden och för 

att patientsäkerheten i vården skall vara optimal (Leksell & Lepp, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad är en av kärnkompetenserna vilken innebär att 

sjuksköterskan innehar en holistisk syn på patienten och dess situation (Leksell et al., 

2013). Personcentrerad omvårdnad visar sig öka följsamheten mellan sjuksköterska och 

patient, samtidigt som planering och behandling blir bättre (Ekman et al., 2011). 

Dessutom upplevs ett ökat välbefinnande för patienten och därmed också ökat 

förtroende för vården (Ekman et al., 2011). Då alla dimensioner i patientens situation 

beaktas, finns goda förutsättningar för att patienten skall uppleva vårdsituationen som 

positiv (Ekman et al, 2011; Price, 2006). Även sjuksköterskan upplever personcentrerad 

omvårdnad i sitt arbete som något positivt (McCane, Gribben, McCormac & Laird, 

2013) eftersom tillfredsställelsen med arbetet ökar när arbetsprestationen blir bättre och 

stressnivån i arbetssituationen upplevs som lägre (McCane et al., 2013).  

I omvårdnadsansvaret ingår inte bara en skyldighet att ge patienten och dess anhöriga en 

personcentrerad omvårdnad, utan också att ge en individanpassad information som 

berör patientens hälsotillstånd, omvårdnad och behandling (Ekman et al., 2011; Munthe 

et al., 2011). Denna information skall så långt som möjligt ske i samråd med patienten 

samtidigt som patientens önskemål och vilja respekteras. Patienten måste alltid ses som 

den som har mest kännedom om sig själv och sin situation och vid personcentrerad 

omvårdnad är därför patientens delaktighet självklar (Ekman et al., 2011). 

Sjuksköterskan bör med sin yrkeskompetens beakta patientens medicinska tillstånd och 

samtidigt ta hänsyn till patientens helhet, önskningar och värderingar och på så sätt 

samordna de medicinska insatserna och omvårdnadsinsatserna på bästa sätt så att 

patienten kan känna trygghet och delaktighet i sin vård (Ekman et al., 2011; Peek et al., 

2007). 

 

Teoretisk referensram 

Kristen M. Swansons Theory of Caring menar att målet med omvårdnaden är att 

sjuksköterskans omvårdnadsinsats ska leda till välbefinnande för patienten (Swanson, 

1991 & 1993). Theory of Caring har sin grund i ett holistiskt förhållningssätt gentemot 

patienten, där fokus ligger på såväl känslomässiga som fysiska aspekter. 

Sjuksköterskans yrkeskompetens och kliniska kunskaper skall knytas an med patientens 

psykosociala välmående. Tron på patienten och dess förmåga att klara sig genom olika 

situationer och förändringar är central i Theory of Caring. Sjuksköterskan ska finnas där 

som stöd för patienten, bekräfta upplevelser, trösta, förutse behov och skydda patienten 

från onödigt lidande. En uppgift är att skapa förutsättningar för patienten att utföra 

egenvård, genom att undervisa, informera, förklara, stödja och vägleda patienten rätt. 

Theory of Caring delas in i fem kategorier, som alla kan appliceras på sjuksköterskors 

upplevelser i samband med triagering av patienter med ögonsymptom. Dessa bygger på 
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psykosocialt vårdande och samtliga fokuseras på koncepten förlust, stress, coping, 

mellanmänskliga relationer och vårdande miljöer (Swanson, 1991 & 1993).  

 

Knowing innebär att sjuksköterskan ska förstå patienten i dess situation och känslor 

(Swanson, 1991 & 1993). Sjuksköterskan skall kunna förstå vad situationen eller 

känslorna betyder för patienten och undvika antaganden om vad som är bäst för 

patienten. Det är patienten som skall vara i fokus och sjuksköterskan måste förstå 

patienten och omvårdnaden skall styras därefter. Som exempel bör sjuksköterskan på 

akutmottagningen visa förståelse för patienter med ögonsymptom och förstå eventuell 

oro. Patientens känslor skall alltid beaktas och vägas in i vårdsituationen (Swanson, 

1991 & 1993). 

 

Being with innebär att sjuksköterskan ska ge både känslomässigt och fysiskt stöd 

(Swanson, 1991 & 1993). Om sjuksköterskan på akutmottagningen upplever 

knapphändig kunskap om ögonsymptom, ska ändå mod och hopp kunna ingjutas hos 

patienten. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är närvarande i omvårdnadssituationen 

och visar att patienten inte är ensam. Sjuksköterskan skall erbjuda sitt stöd, både fysiskt 

och psykiskt, utan att vara för påträngande. Det är alltid patientens behov som skall 

styra (Swanson, 1991 & 1993).  

 

Doing for innebär att sjuksköterskan ska göra det för patienten som hen skulle göra för 

sig själv, under förutsättning att det är vad patienten önskar (Swanson, 1991 & 1993). 

Sjuksköterskan på akutmottagningen ska visa förståelse och empati, även för patienter 

med icke akuta ögonsymptom, för att få patienten att känna sig omhändertagen. 

Sjuksköterskan ska ge omvårdnad på ett kompetent och skickligt sätt och samtidigt 

kunna visa förståelse för patientens upplevda situation, samtidigt som patientens 

värdighet och trygghet bevaras (Swanson, 1991 & 1993). 

 

Enabling innebär att sjuksköterskan ska ge patienten möjlighet och styrka att ta eget 

ansvar för sin hälsa (Swanson, 1991 & 1993). Sjuksköterskan behöver förklara, 

informera och stödja patienten på ett sådant sätt att hen vill och klarar att ta kommando 

över sin egen hälsa. Fokus skall ligga på att främja patientens förmåga till egenvård, så 

att patienten kan känna tillfredsställelse i sin egen situation. Sjuksköterskan på 

akutmottagningen kan hjälpa patienten till egenvård då medicinsk vård inte krävs. Om 

sjuksköterskan är lyhörd och stödjer patienten på ett adekvat sätt, klarar patienten att 

ansvara för sin egen hälsa och hen kan till och med uppleva tillfredställelse av att klara 

utföra egenvård. En trygg patient är en mer välmående patient enligt Theory of Caring 

(Swanson, 1991 & 1993). 

 

Maintaining belief innebär att sjuksköterskan ska verka för att miljön skall vara så 

positiv som möjligt (Swanson, 1991 & 1993). Mod och hopp ska ges till patienten, för 

att kunna tro på sig själv och sin förmåga att ta sig igenom olika händelser i livet. 

Sjuksköterskan på akutmottagningen upplever ofta stress på grund av hög 
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arbetsbelastning (Andersson et al., 2006). Om sjuksköterskorna lyckas hålla miljön 

positiv och omhändertagande, kan patienten ändå känna tillit i situationen, även om 

väntetiden i triageringen varit lång. Med en trygg miljö kan patientens oro stillas 

(Swanson, 1991 & 1993). 

 

Problemformulering  

Hur sjuksköterskor vid akutmottagningar upplever triagering av patienter med 

ögonsymptom är av intresse att belysa, eftersom det är akutmottagningarna som tar 

emot dessa patienter när ögonmottagningar och vårdcentraler är stängda. Dessutom är 

ögonsjukvård ett specialistområde, vilket borde innebära en del svårigheter för 

sjuksköterskor som saknar denna specialistkompetens. 

 

Syfte   

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av triagering av patienter 

med ögonsymptom vid akutmottagningar.   

 

Metod 

Design  

Studien var en beskrivande kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Den 

kvalitativa metoden bedömdes lämplig att använda eftersom det var subjektiva 

upplevelser och erfarenheter som skulle belysas (Polit & Beck, 2016). Avsikten var inte 

att generalisera händelser utan förstå dem utifrån det sammanhang de befann sig i. Det 

var de enskilda sjuksköterskornas upplevelser och tolkningar av verkligheten som skulle 

undersökas (Polit et al., 2016).   

 

 

Urval   

Urvalet bestod av sjuksköterskor vid tre olika akutmottagningar i sydöstra Sverige på 

grund av praktiska skäl. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna hade arbetat vid 

akutmottagningar i minst ett år och hade vana av att triagera. För att kunna belysa 

upplevelserna ur olika synvinklar, var det önskvärt att de var i olika åldrar och hade 

olika lång arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterierna var de som hade tjänstgjort inom 

ögonsjukvård och/eller hade specialistkompetens inom ögonsjukvård.   

 

Innan intervjuerna kunde genomföras, kontaktades och tillfrågades respektive 

avdelningschef via telefon och därefter erhöll de skriftlig information via mail (Bilaga 

1). För kännedom mailades även den skriftliga informationen till respektive 

verksamhetschef. Respektive avdelningschef ombads att tillfråga ett obegränsat antal 
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sjuksköterskor enligt uppsatta inklusionskriterier för deltagande i studien. De 

sjuksköterskor som visade intresse av att medverka i studien erhöll ett informationsbrev 

avseende studiens syfte och utförande (Bilaga 2) tillsammans med intervjuguiden 

(Bilaga 3) av avdelningschefen. Sjuksköterskorna kontaktades inom två veckor för att i 

samråd avtala plats och tid för intervju. Totalt deltog sex sjuksköterskor i studien 

eftersom det rekommenderades ett urval med fem till åtta informanter i en studie för att 

kunna hantera och få en överblick av datamaterialet (Trost, 2005). Ingen sjuksköterska 

exkluderades i studien och alla tillfrågade valde att delta.  

 

Sjuksköterskorna i studien, två män och fyra kvinnor, var mellan 26 och 52 år och hade 

tre till 28 års erfarenhet av triagering vid akutmottagningar. Innan intervjuerna 

genomfördes erhöll sjuksköterskorna en blankett för underskrift gällande informerat 

samtycke, det vill säga att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan att förklara varför. Även konfidentialitet garanterades 

(Bilaga 4). 
 

 

Datainsamling   

Datainsamlingen utfördes under vecka 6 och 7 våren 2016 och omfattade totalt sex 

intervjutillfällen. En intervjuare genomförde tre stycken intervjuer, medan en 

intervjuare genomförde två stycken intervjuer och den tredje intervjuaren genomförde 

en intervju. Att det blev ojämnt fördelat var på grund av praktiska skäl. Intervjuerna 

genomfördes enskilt mellan informant (sjuksköterskan) och en intervjuare i ett ostört 

rum i anslutning till respektive akutmottagning. Ett antal frågor ställdes och 

informanten hade möjlighet att fritt formulera sig, beskriva och vidareutveckla sina 

upplevelser. Vid samtliga intervjuer ställdes frågorna med utgångspunkt 

från intervjuguiden (Bilaga 3). Detta för att säkerhetsställa att alla informanter skulle få 

identiska frågor och att rätt ämnesområde nämndes så att jämförbar data kunde inhämtas 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna ljudinspelades och tidsåtgången var 

mellan 18 till 29 minuter.   

 

 

Databearbetning   

Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant av den intervjuare som 

genomfört respektive intervju. Studien hade induktiv ansats, det vill säga att den 

transkriberade texten lästes och analyserades utan någon förutfattad mening eller teori 

(Graneheim et al., 2004). All insamlad data lästes flera gånger enskilt samt gemensamt 

för att få en djupare förståelse för datamaterialet (Graneheim et al., 2004). I samband 

med databearbetningen eftersträvades opartiskhet, det vill säga att inte komma fram till 

ett i förväg bestämt resultat (Polit et al., 2016). Textmaterialet analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys för att tolka den manifesta datan, det vill säga det uppenbara 

och synliga i texten (Graneheim et al., 2004). Meningsbärande enheter färgmarkerades 

av var och en av intervjuarna och jämfördes därefter gemensamt för att säkerställa att 
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samma meningsbärande enheter med utgångspunkt från syftet identifierades. 

Gemensamt kondenserades de meningsbärande enheterna och kodades till 

underkategorier för att till sist bilda kategorier utifrån syftet. En analysprocess där 

skillnader och likheter framkom, åskådliggjordes i en tabell för att belysa upplevelser 

(Tabell 1). Upplevelser har alltid flera olika innebörder och kan värderas och bedömas 

på olika sätt. För att nå hög trovärdighet av innehållsanalysen var det en nödvändighet 

att följa de olika stegen i analysen (Graneheim et al., 2004). Lämpliga citat från 

informanterna, som speglade resultatet plockades ut gemensamt av intervjuarna och 

kodades med nummer, för att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas. 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

 

Koder Under-

kategorier 

Kategori 

 

Att vi får lite utbildning, jag skulle 

jättegärna vilja lära mig om vad 

som är urakut vad som är akut och 

vad som kan vänta till dagen efter. 

 

Att få utbildning och 

lära sig om vad som är 

urakut, akut och vad 

som kan vänta till 

dagen efter 

 

 

Otillräcklig kunskap 

 

 

 

Behov 

av kunskap 

 

 

Behov av 

kompetensutveckling 

 

 

Man gör bedömning via telefon 

och man behöver bara den där lilla 

stöttningen, för det är ju inte 

vardagsmat för oss… och trots alla 

mina år, så ringer jag ofta. 

 

 

Behöver stöttning via 

telefon. 

 

Behov av att 

rådfråga 

 

Behov av 

att få stöd 

 

Behov av stöd 

 

Näe jag tänker att ögon är svårt 

alltså för att vi... vi kan inte det här 

bra, tänker jag hos oss, utan jag 

tycker att dom ska vara någon 

annanstans faktiskt. 

 

 

 

Ögonpatienter är svåra 

att bedöma, borde 

omhändertas någon 

annanstans 

 

Annan specialitet 

 

Tillhör 

annan 

vårdnivå 

 

Missnöje med 

vårdnivån 

 

 

Forskningsetiska överväganden   

Insamling av ny kunskap ska alltid vägas mot kravet av att skydda informanterna i 

studien (Polit et al., 2016). För att få en kontroll av forskningen, både kvalitetsmässigt 

och etiskt, skulle forskningen vara godkänd av forskningsetisk kommitté innan studien 
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påbörjades (Polit et al., 2016). Etiskt tillstånd söktes för denna studie och godkändes 

av den lokala etikprövningsgruppen, Akademin för hälsa och välfärd, vid högskolan i 

Halmstad (Bilaga 4). Den 1 januari 2004 trädde en lag (SFS 2003:460) i kraft gällande 

etikprövning av forskning som avser människor. God etik är av stor vikt i all forskning, 

eftersom forskaren ska visa omsorg för att inte orsaka någon skada eller men 

(Helsingforsdeklarationen, 2014). När forskning involverar människor skall 

informanterna informeras om vem som är forskningshuvudman och planen samt syftet 

med forskningsprojektet och vilken metod som ska användas (Polit et al., 2016; 

Helsingforsdeklarationen, 2014; SFS 2003:460). Informanterna i denna studie 

informerades därför om de följder och risker som forskningen kunde medföra samt att 

medverkan var frivillig. Informationen till informanterna var både skriftlig och muntlig 

och utformad på ett lättförståeligt språk. När deltagaren fick kännedom och information 

om vad det innebar att delta, skapades förutsättning för öppenhet och samarbete mellan 

forskaren och deltagaren (Polit et al., 2016). Grundregeln är att forskning bara får 

utföras om informanterna har samtyckt till den forskning som avser hen, därför fick 

informanten skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 4). Samtycket var frivilligt, 

tydligt uttryckt och preciserat till angiven forskning samt dokumenterat. Informanterna 

fick information om att deltagandet när som helst kunde dras tillbaka med omedelbar 

verkan utan att någon orsak behövde anges (Polit et al., 2016) (Bilaga 2). 

Informanternas autonomi och integritet skulle säkerställas vid intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002). Autonomin omfattade även tystnadsplikt, vilket innebar att 

materialet avidentifierades och behandlades konfidentiellt, det vill säga att 

informanternas identitet inte röjdes vid redovisning av forskningsresultatet. 

Intervjumaterialet förvarades oåtkomligt för obehöriga, kodlistor och datamaterial 

förvarades åtskilt och inlåst (Vetenskapsrådet, 2002). 

   

Forskning är aldrig helt riskfri (Polit et al., 2016) och risken i denna studie ansågs vara 

minimal men skulle kunna vara att informanterna upplevde att deras kompetens och 

yrkesutövande ifrågasattes av intervjuarna. Intervjuarna värnade om ett opartiskt 

förhållningsätt under intervjuerna och att det var upplevelserna som skulle belysas och 

inte deras kompetens som sjuksköterskor. Nyttan av omvårdnadsforskning, såsom 

denna studie, var att bidra med ny kunskap för att främja hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande (SFS 2003:460), men även bidra till att reducera risker i verksamheten 

(Polit et al., 2016). Informanterna som ingick i studien gavs möjlighet att läsa och 

dra nytta av resultatet om så önskades efter genomförd studie (SFS 2003:460). Studien 

publicerades på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid högskolan i Halmstad efter 

godkännandet. Intervjumaterialet förstördes efter publiceringen.  
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Resultat   

Efter transkribering av intervjuerna och tolkning av den manifesta datan framkom 

slutligen tre kategorier; Behov av kompetensutveckling, Behov av stöd samt Missnöje 

med vårdnivån (se Tabell 1).    

 

 

Behov av kompetensutveckling  

Gemensamt för alla intervjuade sjuksköterskor var att de upplevde behov av 

kompetensutveckling och de uppgav att det tyckte att det var svårt att triagera patienter 

med ögonsymptom. De kände sig rädda och osäkra, eftersom de saknade kunskap inom 

området till följd av att dessa patienter inte förekom så ofta vid akutmottagningarna. 

Sjuksköterskorna upplevde att de aldrig fick någon rutin att omhänderta patienter med 

ögonsymptom, trots att flertalet hade lång arbetslivserfarenhet vid akutmottagningar.   

 

”Ögon är ganska svårt, vi har inte jättemycket utbildning i ögon”   

 

”Jag tycker att det är jättesvårt faktiskt. Dels för att vi inte har fått så mycket 

information om det”   

 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde mer utbildning i ögonsjukvård, framförallt 

om ögats anatomi och om vanligt förekommande symptom vid allvarliga tillstånd. De 

önskade mer kunskap för att kunna handlägga patienterna rätt och för att lättare kunna 

avlägga en god rapport till annan vårdgivare. Det upplevdes svårt att bedöma vad som 

skulle prioriteras högt och vad som kunde vänta tills dagen efter, vilket de kopplade till 

kunskapsbrist. Det ansågs vara lättare att prioritera och bedöma dessa patienter korrekt 

om de fick utbildning inom området.   

 

”Vi får lite utbildning, jag skulle jättegärna vilja lära mig om vad som är urakut, vad 

som är akut och vad som kan vänta till dagen efter”   
 

   

Behov av stöd   

Samtliga sjuksköterskor upplevde att de behövde stöd i samband med triagering av 

patienter med ögonsymptom, både i form av uppdaterade bedömningsunderlag, men 

även från personal med specialistkompetens inom ögonsjukvård. Det behövde inte 

nödvändigtvis vara kontakt med en läkare, utan sjuksköterskorna kände en trygghet i att 

kunna ringa en ögonsjuksköterska och få råd.  

 

”Man gör bedömning via telefon, och man behöver bara den där lilla stöttningen, för 

det är ju inte vardagsmat för oss… och trots alla mina år, så ringer jag ofta.”   
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Samtliga akutmottagningar triagerade enligt RETTS triagemodell, vilken en av 

sjuksköterskorna uttryckte var bra att arbeta efter, medan de andra inte tyckte att den var 

lämplig att tillämpa på patienter med ögonsymptom. De uttryckte att RETTS inte gav 

det stödet i bedömningen som de önskade. 

   

”Jag tycker inte att det står det jag vill i RETTS. Det står liksom att patienten blir röd 

om det är en penetrerande ögonskada… det står inte mycket annat.”.   

 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att de beslutsstöd, PM och kontaktlistor som fanns 

tillgängliga på respektive akutmottagning var bristfälliga, gamla och/eller dåligt 

uppdaterade. De uppgav att en genomgång och en uppdatering skulle underlätta för att 

göra korrekta och säkrare bedömningar av patienter med ögonsymptom.   

 

”Sen vet jag att det har funnits något sådant PM, men det är ju liksom nåt gammalt, 

gammalt, som behöver uppdateras”   

 

Alla sjuksköterskor utom en upplevde att det fanns behov av mer utbildningstillfällen. 

Även bättre beslutsstöd önskades eftersom de ansåg att det tog lång tid att söka 

ögonläkare och att de ibland fick vänta länge på svar. De upplevde att de ibland störde 

eller kontaktade ögonläkaren, som hade jour, i onödan. Sjuksköterskorna vågade inte 

fatta beslut på egen hand även om de egentligen visste vilka åtgärder som var aktuella.  

  

“Men med mer utbildning och mer rutiner hur man tar hand om och vilka man kan 

skicka hem... och kanske slippa ringa, för det tar ju ganska lång tid...”   
 

   

Missnöje med vårdnivån 

Sjuksköterskorna upplevde att ögon var ett så specialiserat område att patienterna inte 

alls skulle behöva besöka akutmottagningarna, om det inte var absolut nödvändigt.   

 

“... man får ju dra liknelsen liksom att ska du fixa till i badrummet så ringer du inte 

elektriker även om det också är en hantverkare utan var och en har sina specialiteter.”   

 

Patienter med ögonsymptom tog onödig tid från patienter med mer akuta besvär. 

Samtidigt ökade arbetsbelastningen för sjuksköterskorna, när patienter som inte hörde 

hemma i akutsjukvården besökte akutmottagningarna.   

 

“Då kan ju jag tycka att kanske… nää men det där skräpet i ögat är ju inte så viktigt 

kanske…”   

 

“Men det tar ju mycket tid, jag får in en patient kanske då, och säg att han har något i 

ögat, inte så allvarligt, och så tänker jag att ja, men den här kan kanske gå hem… men 

så vågar jag inte riktigt, ja, då ringer jag och så ringer de tillbaka, ja, men den kan 
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komma imorgon, du kan bara ge lite salva, ja, det tar ju en kvart lätt, och då växer ju 

den andra kön.”   

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde i stor utsträckning att de ville hjälpa 

patienterna med symptom från ögonen, och att de gärna ville kunna lämna korrekta och 

lugnande besked till patienterna. De ansåg samtidigt att akutmottagningarna vanligtvis 

inte var rätt vårdnivå för dessa patienter, men att det förekom att det i vissa fall var rätt 

att de bedömdes vid akutmottagningarna. Då var det oftast på grund av trauma mot 

ansiktet där ögat ändå inte var den primära orsaken.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion   

I kvalitativa studier bedöms tillförlitligheten utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Graneheim et al., 2004).  
 

Trovärdighet  

Det var sjuksköterskornas upplevelser av triagering av patienter med ögonsymptom som 

skulle undersökas och därför användes en kvalitativ intervjustudie för att få en djupare 

förståelse för deras erfarenheter (Polit et al., 2016). Sjuksköterskorna intervjuades 

enskilt och ostört av en intervjuare och det fanns gott om tid avsatt vid intervjutillfällena 

så någon tidspress fanns inte. Eftersom ingen av intervjuarna hade någon tidigare 

erfarenhet av att intervjua, vore det ett stöd av att vara två intervjuare som 

kompletterade varandra och för att ställa eventuella följdfrågor om något behövde 

förklaras eller utvecklas. Däremot menar Trost (2005) att det finns en risk för en 

maktposition om två personer intervjuar eftersom den intervjuade kan känna sig i 

underläge och därför bör detta undvikas. En halvstrukturerad intervjumetod användes 

med förutbestämda frågor gemensamt utformade av intervjuarna. Det finns därför en 

möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut om någon annan formulerat frågorna. För 

att få ett så trovärdigt resultat som möjligt användes en intervjuguide och öppna 

följdfrågor ställdes vid behov där intervjuarna var noga med att inte ställa några ledande 

frågor. För att öka trovärdigheten ytterligare skulle en pilotstudie med provintervjuer 

kunna genomföras innan studien påbörjades för att intervjuarna skulle få erfarenhet av 

att intervjua. Sannolikheten för att resultatet skulle blivit annorlunda om provintervjuer 

genomförts ansågs ändå vara liten, eftersom intervjuarna var medvetna om att de inte 

hade någon vana av att intervjua, och därför var extra noggranna med att följa de 

förutbestämda frågorna och inte ställa några ledande frågor. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades samma dag som intervjuerna ägde rum, detta för att intervjuerna skulle 

vara så färska i minnet som möjligt vid bearbetning och analys av data. Varje 

intervjuare ansvarade för att transkribera sina egna intervjuer. Den initiala 

databearbetningen och markeringen av meningsbärande enheter gjordes också av 

respektive intervjuare. För att få en stark trovärdighet, lästes sedan de transkriberade 
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texterna av samtliga intervjuare och meningsbärande enheter markerades också av 

samtliga intervjuare för att säkerställa att ingen viktig data missades. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att tillförlitligheten i en studie stärks när analysförfarandet 

tydligt finns beskrivet och att det är nödvändigt att göra på detta sätt för att säkerställa 

trovärdigheten i resultatet. Den ingående beskrivningen av analysprocessen och 

redovisning i form av citat från intervjuerna i resultatet styrker studiens trovärdighet och 

kategorierna som framkom stämde väl överens med studiens syfte (Graneheim et al., 

2004). Det uttrycktes en önskan från en informant att citaten inte skulle namnges eller 

numreras då det kunde finnas risk att citaten skulle kunna härledas till en viss 

sjuksköterska och därmed röja konfidentialiteten. Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2014) och Vetenskapsrådet (2002) ska forskning som involverar människor behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att informantens identitet inte skulle kunna avslöjas vid 

redovisning av resultatet. Nackdelen med att inte ha kodade citat skulle kunna vara att 

det fanns en risk att citat från samma informant skulle förekomma upprepade gånger 

samt att alla informanters åsikter inte skulle redovisas i studien. Den risken ansågs ändå 

som obefintlig, då citatens numreringar togs bort precis innan de skrevs in i studien. 

Intervjuarna har på så sätt säkerställt att resultatet innehöll citat från samtliga 

informanter. 

 

Pålitlighet 

Endast två sjuksköterskor från samma akutmottagning anmälde sitt intresse av att delta i 

studien. Vid de två andra akutmottagningarna anmälde till en början ingen 

sjuksköterska sitt intresse. En orsak kunde vara att avdelningscheferna inte informerade 

om studien eller en rädsla från sjuksköterskorna att ett deltagande i studien skulle ta för 

mycket tid i anspråk. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att sjuksköterskorna 

ansåg att patienter med ögonsymptom är en så liten patientgrupp att de inte kunde 

tillföra något. Efter en vecka togs en ny kontakt med avdelningscheferna som nu 

ombads att fråga sjuksköterskorna vid akutmottagningarna om de kunde tänka sig att 

medverka i studien. Detta resulterade i att ytterligare fyra stycken sjuksköterskor 

anmälde sitt intresse för att medverka. Deltagarantalet blev sex informanter, vilket 

bedömdes som tillräckligt eftersom det var en studie där ett urval med fem till åtta 

deltagare rekommenderades (Trost, 2005). Ett fåtal väl utförda intervjuer är mera värda 

än ett flertal mindre väl utförda (Trost, 2005). En svaghet i studien var att det är oklart 

hur många sjuksköterskor som blev tillfrågade att delta i studien eftersom det var 

avdelningscheferna som gick ut med förfrågan till sjuksköterskorna framkommer det 

inte hur många sjuksköterskor på akutmottagningarna som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Därmed vet inte intervjuarna hur många sjuksköterskor som 

tackade nej till deltagandet. Ändå ansågs risken att resultatet skulle ha blivit annorlunda 

som obefintligt, då det i förväg önskade antalet informanter ändå deltog i studien. 

 

Sjuksköterskorna informerades om att svaren var konfidentiella, vilket innebar att deras 

identitet inte skulle avslöjas. De informerades även om att frågorna inte var avsedda att 
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bedöma deras kunskap om ögonsymptom utan att studien skulle belysa deras 

upplevelser av triagering av patienter med ögonsymptom. Det ansågs ändå kunna finnas 

en viss risk att sjuksköterskorna ej vågade svara helt sanningsenligt på frågorna och att 

de ändå upplevde att deras kompetens blev ifrågasatt. För att undvika detta, 

informerades sjuksköterskorna om studiens syfte, både skriftligt och muntligt innan 

intervjuerna startade. Intervjuarna var anställda på samma sjukhus som 

sjuksköterskorna och det fanns en liten risk att sjuksköterskorna ej vågade svara helt 

sanningsenligt, vilket kan ha påverkat resultatet. Detta hade kunnat undvikas om 

intervjuarna intervjuade sjuksköterskor vid ett annat sjukhus än det som de själva 

arbetade vid. Det kan vara en svaghet i studien att intervjuerna fördelades ojämnt av 

intervjuarna. En intervjuare genomförde tre intervjuer, medan en genomförde två och 

den tredje intervjuaren genomförde en. Svagheten skulle kunna vara att den som utförde 

en intervju inte fick samma vana av att intervjua som den som genomförde tre.  

 
 
Överförbarhet  

Överförbarhet är när resultatet av en studie kan överföras till andra sammanhang än det 

undersökta (Graneheim et al., 2004). Sjuksköterskorna som deltog i studien arbetade i 

sydöstra Sverige och resultatet ansågs vara överförbart till likvärdiga sjukhus i övriga 

delar av landet. Därmed skulle resultatet kunna vara en grund till ett förbättringsarbete 

vid sjukhus även i övriga Sverige, med syfte att underlätta för sjuksköterskorna 

på akutmottagningarna vid triagering av patienter med ögonsymptom. Båda könen var 

representerade i studien, två män och fyra kvinnor, vilket var berikande för studiens 

resultat (Graneheim et al., 2004). Åldrarna varierade mellan 26 och 52 år och de hade 

olika lång arbetslivserfarenhet. Att könsfördelning och ålder var olika samt att 

arbetslivserfarenheten varierade ansågs vara en fördel då det i större grad speglade 

verkligheten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att triagera 

patienter med ögonsymptom vid akutmottagningar. I resultatdiskussionen belyses 

kategorierna utifrån resultatet: Behov av kompetensutveckling, Behov av stöd och 

Missnöje med vårdnivån. 

 

Behov av kompetensutveckling 

Resultatet visade genomgående att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med 

att triagera patienter med ögonsymptom, då de tyckte att de saknade kompetens inom 

området. De var positiva till mer utbildning inom området för att på ett säkrare sätt 

kunna triagera dessa patienter. Hälso- och sjukvården har som målsättning att ge 

kunskaps- och evidensbaserad vård (Swedish Standards Institute, 2012) och får 

sjuksköterskorna inte stöd och kompetensutveckling i sitt arbete kan de inte utföra 

omvårdnad på ett säkert sätt, vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten (Hallin & 
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Danielsson, 2008). Kvalitetsledningssystem som reglerar hälso- och sjukvårdens 

kvalitet och säkerhet innebär att hälso- och sjukvården ska utvecklas och effektiviseras 

samtidigt som patientsäkerheten måste stå i fokus (Swedish Standards Institute, 2012), 

vilket kan vara en utmaning för arbetsgivaren men också för dem som arbetar i vården. 

Det har visat sig att bristande kompetens hos personalen vid akutmottagningarna, kan 

äventyra patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2016). Även kvalitén på vården borde 

kunna påverkas negativt om sjuksköterskan känner osäkerhet att utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framhåller att det ligger i arbetsgivarens ansvar 

att göra allt för patientsäkerheten, vilket innebär att sjuksköterskorna bör få adekvat 

kompetensutveckling så att de kan arbeta på ett säkert och förebyggande sätt som gör 

det svårt att begå misstag i omvårdnadsarbetet. Samtidigt beskriver ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (ICN, 2012) att sjuksköterskan har ett personligt ansvar att upprätthålla 

sin yrkeskompetens, vilken ska leda till ökad tillfredställelse och ökad kunskapsnivå 

(Ellis & Nolan, 2005). Buchan, Saihan och Reynolds (2003) menar att arbetsgivare ska 

se positivt på sjuksköterskor som är medvetna om sina personliga begränsningar och 

därmed främja till mer utbildning, i detta fall beträffande bedömning och behandling av 

vanligt förekommande och akuta ögonsymptom. Kunskapsutveckling för sjuksköterskor 

leder till att kunna utföra en säkrare och mer effektiv bedömning. Ökad kunskap hos 

triagesjuksköterskorna kan resultera i minskad arbetsbelastning, kortare väntetider och 

ökad tillfredställelse bland patienter (Buchan et al., 2003). 

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att de hade en stressig arbetssituation och att de 

dessutom hade behov av kompetensutveckling. Det kan då vara svårt att tillgodose 

patientens behov, vilket i värsta fall kan resultera i en missnöjd patient eller en 

sjuksköterska som inte hinner leva upp till de mål och krav som hen har på sig själv i 

sin yrkesroll. I dessa stressade situationer kunde det kanske vara en vinst för 

sjuksköterskorna och patienterna på akutmottagningarna att tillämpa personcentrerad 

omvårdnad. Studier visar nämligen att sjuksköterskor upplever en högre tillfredställelse 

i sitt arbete när de har möjlighet att tillämpa personcentrerad vård i sitt dagliga arbete 

(McCane et al., 2013). Enligt Kristen M. Swansons Theory of Caring, förespråkas en 

form av personcentrerad omvårdnad, där patienten alltid skall stå i fokus och ett 

holistiskt synsätt skall tillämpas (Swanson, 1991 & 1993). Det är sjuksköterskans 

ansvar att miljön är så optimal som möjligt, så att patienterna kan känna sig trygga och 

omhändertagna (Swanson, 1991 & 1993). Kärnkompetenser finns utarbetade för att 

säkerställa en god omvårdnad till alla människor (Leksell et al., 2013). Där betonas 

vikten av att ge personcentrerad vård vilket är ett arbetssätt där sjuksköterskan har ett 

holistiskt förhållningssätt gentemot patienten och patienten har större chans till en 

omvårdnad som beaktar alla dimensionerna i patientens livsvärld (Leksell et al., 2013). 

 

I denna studie upplevde sjuksköterskorna vid akutmottagningarna att patienter med 

ögonsymptom inte är så vanligt förekommande och att de därför inte fick någon rutin av 
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att triagera dessa patienter. Det förekom en rädsla bland sjuksköterskorna att göra 

felbedömningar som kunde orsaka skada hos den enskilde patienten. En lösning på detta 

skulle kunna vara att bilda sektioner på akutmottagningarna där varje sektion är 

specialiserad på specifika områden. Detta finns som exempel på ett medelstort sjukhus i 

södra Sverige där de bland annat har en öron-, näsa- hals- ögonsektion. De 

sjuksköterskor som arbetar i denna sektion har fått mer utbildning inom de aktuella 

områdena, inga sjuksköterskor från detta sjukhus deltog i studien och därmed framgår 

det ej om deras upplevelser är annorlunda jämfört med de som intervjuades. 

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att de hade svårt att bedöma allvarlighetsgraden av 

skadan, till exempel om det där ”lilla skräpet” i ögat kunde vara farligt. För att 

effektivisera, säkerställa och undvika onödigt långa väntetider för patienter med 

ögonsymtom som kan behöva ett brådskande omhändertagande, bör sjuksköterskor i 

triageringen få grundläggande utbildning i att hantera de vanligaste förekommande 

ögonsjukdomarna och dess symtom (Banerjee, Beatty, Tyagi & Kirkby, 1998). Ett 

förslag på att utöka sjuksköterskornas kunskap inom ögon och därmed göra att de 

känner sig mer säkra i sin bedömning, skulle kunna vara att specialistutbildad personal 

från ögonkliniken regelbundet föreläser för sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

Föreläsningen skulle kunna innehålla grunden om ögats anatomi och beskrivningar om 

vanligt förekommande ögonsymptom samt vad symptomen kan bero på. Viktigt är att 

föreläsningen upprepas, exempelvis en gång om året, för att inte riskera att någon går 

miste om informationen. Önskvärt hade också varit om sjuksköterskorna hade fått 

möjlighet att under arbetstid hospitera på ögonmottagningen, förslagsvis i 

telefonrådgivningen och på ögonjouren, där de kan möta patienter med olika typer av 

symptom. Det är viktigt att sjuksköterskan vid triageringen på akutmottagningen har 

adekvata kunskaper och verktyg för att bedöma allvarlighetsgraden i de olika akuta 

ögonsymptomen som förekommer (Stein et al., 2009). Akutmottagningarna tar emot 

patienter med symptom från hela kroppen och de behöver därför kunna lite om mycket. 

Därför ska det inte förväntas att sjuksköterskor på akutmottagningar ska uppnå samma 

kunskap som en sjuksköterska med specialistkompetens inom ögon.  

 

Alla har ett ansvar att utveckla och förbättra vården i den verksamhet de arbetar i och en 

åldrande befolkning gör att framtidens sjukvård blir mer integrerad i andra 

verksamheter, vilket ställer krav på sjukvårdspersonalens samverkan. Samarbete innebär 

att förstå och lära om andra professioners arbetsuppgifter och lära sig att dra nytta av 

deras kunskaper i den tvärprofessionella samverkan för att förbättra samarbetet och 

kvaliteten i vården (World Health Organization [WHO], 2006). Kompetensutveckling 

kan innebära att känna till och kunna samverka med andra professioner om vilka 

kunskaper andra i organisationen besitter. Samverkan är en viktig del i den kliniska 

vardagen, för att kunna möta våra patienters behov där den egna och andras kompetens 

ska komma patienten tillgodo (WHO, 2010). Redan i sjuksköterskornas grundutbildning 

bör studenter etablera en medvetenhet och ett förberedande inför sin kommande 

yrkesroll gällande tvärprofessionellt samarbete (WHO, 2010). Mängden ögonutbildning 
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i sjuksköterskornas grundutbildning varierar mellan de olika högskolorna i Sverige, det 

finns ingen lagstadga som säger hur stor del av utbildningen som skall utgöras av ögats 

anatomi och ögats sjukdomar i grundutbildningen. Att utöka kunskapen om ögon och 

dess sjukdomar redan på grundnivå skulle kunna bidra till att sjuksköterskorna på 

akuten känner sig mer trygga i triageringen. Dock måste man ha i åtanke att det arbetar 

många sjuksköterskor på akuten som har tjänstgjort i många år, vilket medför att det är 

länge sedan de gick sin grundutbildning. Kunskap är färskvara och därför skulle det 

vara mer effektivt och givande med återkommande informationstillfällen och 

internutbildningar för att öka kunskapen och kompetensen hos sjuksköterskorna på 

akuten.   

 

Behov av stöd  

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att de beslutsstöd som fanns tillgängliga, var för 

gamla, dåligt uppdaterade och knapphändiga. Detta styrks då det har visat sig att triagen 

på svenska akutmottagningar inte är enhetliga och systematiskt utformade (Göransson, 

Ehrenberg & Ehnfors, 2005). Samtliga akutmottagningar där sjuksköterskorna arbetade 

använde sig av RETTS, men denna ansågs enligt dem inte vara applicerbar på patienter 

med ögonsymptom. Det finns uppenbart ett behov av att sjuksköterskorna kan använda 

annat beslutsstöd för att underlätta triageringen av denna patientkategori. Ett förslag 

skulle kunna vara att använda ett beslutsstöd som redan finns, så som det beslutsstöd 

1177 Sjukvårdsrådgivningen använder. Sjukvårdsrådgivningen finns runtom i landet där 

sjuksköterskor via telefon bedömer patientens vårdbehov och ger råd (Hakimnia, 

Holmström, Carlsson & Höglund, 2014). Sjukvårdsrådgivningen har en form av 

nationellt beslutsstöd, vilket även berör ögon, som akutmottagningarna skulle kunna ta 

del av. Akutmottagningarna skulle också kunna ta del av beslutsstöden som finns på 

ögonmottagningarna på det sjukhus där de arbetar.  

 

Eftersom vårdsituationer ofta är komplexa och sjuksköterskorna självständigt ska kunna 

fatta beslut med stöd av dåligt uppdaterade beslutsstöd, samt under tidspress, finns det 

risk att patientsäkerheten äventyras. Önskvärt vore om arbetsgivaren ansvarade för mer 

uppdaterade och tillfredsställande beslutsstöd, för att underlätta triageringen. För att öka 

patientsäkerheten kan beslutsstöd med medicinskt innehåll och fakta anpassas till den 

verksamhet som det ska användas i, exempelvis vid bedömning och rådgivning till 

patienter med ögonsymptom (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). Såväl erfarna 

sjuksköterskor med klinisk erfarenhet och kompetens, såväl som mindre erfarna 

sjuksköterskor, upplevde att de ibland inte vågade fatta beslut på egen hand. De 

upplevde att de var i behov av att använda beslutstödet som en checklista för att undvika 

att gå miste om viktig information men även för att underlätta vid kontakt med 

ögonjouren. Beslutstöd kan användas av sjuksköterskan i triageringen för att kunna 

skilja allvarliga tillstånd från mindre allvarliga (Greatbatch et al., 2005) och det kan visa 

sig vara såväl kostnadseffektivt som tidsbesparande och öka patientsäkerheten 

(Ernesäter et al., 2009). Beslutsstöden skulle kunna uppdateras i samråd med 



 

19 
 

ögonsjuksköterskor, precis som sjuksköterskorna efterfrågade och det skulle kunna ses 

som ett led i kvalitetsarbetet. Det är värdefullt att sjuksköterskor som arbetar med 

triagering på ett tillförlitligt sätt kan identifiera svårigheter inom olika 

specialistområden, vilket bör tas hänsyn till vid utformning och anpassning av 

beslutsstöd alternativt klinisk utbildning (Richards et al., 2004). Det är medicinskt 

ledningsansvarig som har det yttersta ansvaret för att beslutsstöd är uppdaterade och 

dessa ska uppdateras vid behov (personlig kommunikation, april 2016).  

 

Det är uppenbarligen svårt att få kompetens inom alla specifika områden (Ernesäter et 

al., 2009) vilket innebär att beslutstöd inte kan ersätta professionell kunskap och 

kompetens utan bör betraktas som ett komplement. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

i sin yrkeskompetens bemöter och kommunicerar med patienten och inte förlitar sig helt 

på de beslutstöd som finns utan även uppmuntras till utveckling av sin professionella 

yrkeskompetens (Ernesäter et al., 2009). Det är även viktigt att sjuksköterskan aktivt 

lyssnar och bedömer patientens upplevda symtom, vilket inger en känsla av trygghet 

och bekräftelse för patienten. 

 

En god kvalitet av vården efterfrågas alltid, av såväl sjuksköterskor som patienter. Även 

om beslutsstöd är dåligt uppdaterade måste sjuksköterskan se till att god omvårdnad 

ges, vilket framhålls i Theory of Caring. Ibland räcker det med ett vänligt bemötande för 

att patienten skall känna sig trygg i sin situation. Sjuksköterskorna i studien upplevde att 

de ibland inte fick tillräckligt stöd från ögonmottagningen och läkaren, de hade en 

känsla av att de störde. Om inte sjuksköterskan får tillräckligt stöd, finns risk för att hen 

inte heller kan stödja patienten på ett fullgott sätt. Det skulle kunna vara så att med 

bättre samarbete mellan vårdinstanserna skulle sjuksköterskorna känna sig mer trygga i 

sin bedömning och patienten skulle kunna få information och besked på ett bättre sätt. 

Eftersom de flesta ögonmottagningar har öppet dagtid, hade det varit önskvärt att ett 

samarbete mellan akutmottagningar runt om i landet och att de större sjukhusen som har 

ögonakutmottagning öppet dygnet runt kunde implementeras. Resultatet i studien visade 

nämligen att sjuksköterskorna behövde stöd i form av ett telefonsamtal för att bekräfta 

sina egna kunskaper i bedömningen av patienten.  

 

Missnöje med vårdnivån 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med ögonsymptom egentligen inte hörde 

hemma vid akutmottagningarna, att det var specialistvården som borde ta hand om 

dessa patienter. Under vardagar och dagtid då vårdcentraler och ögonmottagningar har 

öppet, kan denna uppfattning vara befogad. Det har nämligen visat sig att patienter som 

söker sig till akutmottagningarna men som egentligen skulle omhändertagits av 

primärvården, kan vara en risk för patientsäkerheten då de sökt sig till fel vårdnivå 

(Socialstyrelsen, 2016). Dock kommer sjuksköterskorna vid akutmottagningarna aldrig 

helt kunna undgå denna patientgrupp övrig tid. Dessutom är det inte lätt för patienterna 

att veta var de ska söka sig, vilket leder till att de troligen kommer fortsätta att söka sig 
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till akutmottagningarna trots att det egentligen inte är rätt vårdnivå dagtid. Det har visat 

sig att sjuksköterskorna sällan har samma uppfattning av graden av vårdbehov som 

patienten vilket kan leda till att patienten söker sig till fel vårdnivå (Ekwall, 2013). 

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningarna ansåg att patienter med ögonsymptom tog tid 

från andra patienter med mer allvarliga och kanske livshotande tillstånd. Stressen som 

de upplevde i sitt arbete främjade inte till att en god omvårdnad gavs. Allmänt kan sägas 

att akutmottagningar har en hårt pressad arbetssituation med ökat vårdsökande och 

begränsat antal sjuksköterskor (Innes, Jackson, Plummer & Elliot, 2015). Patienterna 

som väntar på akuten upplever väntetiden som jobbig och det händer att de blir både 

arga, ledsna och rädda när väntetiderna är långa. God kommunikation lugnar patienterna 

så att arbetssituationen blir bättre (Innes et al., 2015). När arbetssituationen är pressad är 

det självklart att patienterna känner av det. Kanske hade man kunnat införa någon slags 

förstahandstriage, där mer akuta tillstånd sorteras ut från de mindre allvarliga, som 

bedöms kan vänta längre, en slags jourcentrallinje på akutmottagningen. Visserligen 

ville inte sjuksköterskorna i studien att patienter med ögonsymptom skulle komma till 

akutmottagningarna, men eftersom de ändå gör det måste situationen hanteras på bästa 

sätt. Ett annat sätt att se på det är också att det finns risk att patienterna känner sig 

förminskade och förbisedda, när de hela tiden tvingas vänta på vård. Om en 

sjuksköterska var tillgänglig för mindre allvarliga tillstånd, skulle man lättare kunna 

möta och förklara för dessa patienter varför det dröjer länge. Precis som Swanson 

beskriver i sin Theory of Caring (1991 & 1993) går det utmärkt att tillgodose patientens 

behov av att bli sedd och hörd genom ett aktivt samtal. 

 

En känsla av osäkerhet vid triagering kan bland annat påverkas av arbetsmiljön (Chou, 

Boldy & Lee, 2002). Faktorer som påverkar arbetsmiljön och kvaliteten på hälso- och 

sjukvården är bland annat hur tillfredsställd sjuksköterskan är med arbetsuppgifterna, 

organisationen, möjlighet till kompetensutveckling samt stöd och samverkan mellan 

olika vårdinstanser (Chou et al., 2002). Författarna anser att det är av stor vikt att 

sjuksköterskorna har så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna utför en 

säker triagering. Detta för att undvika att felaktiga beslut fattas. 

 

Mänskliga faktorer såsom begränsad kunskap, påverkan av stress och trötthet är 

förknippat med att fel kan begås (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Har personalen 

en positiv inställning till vad samarbete syftar till bidrar det till en gemensam vilja att 

förbättra patientsäkerheten, minska felaktiga bedömningar och minskade väntetider 

(Kilner & Sheppard, 2010). Samverkan mellan olika vårdinstanser kan förbättras, 

förslagsvis genom ett bättre samarbete mellan ögonklinikerna och akutmottagningarna 

på respektive sjukhus, detta för att underlätta arbetet för sjuksköterskorna i triageringen, 

men även för att göra vården så optimal som möjligt för patienterna. Leonard et al. 

(2004) menar att brist på samarbete och kommunikation är en vanlig orsak som kan leda 

till oavsiktlig skada för patienten, medan ett effektivt samarbete är avgörande för att 

utföra god och säker patientvård. Patienter kan tvingas att ha flera olika vårdkontakter, 
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då de hänvisas runt i organisationen trots att endast en vårdkontakt egentligen var 

nödvändig. Detta är både resurskrävande för sjukvården och besvärligt för patienten. 

Samtidigt finns det en risk att patienterna inte får förtroende för vården och en känsla av 

att ingen vill ta ansvar för dem. Detta bekräftas då det finns anmälningar till 

patientnämnden där patienter upplever att de hänvisas runt i systemet och att ingen tar 

helhetsansvar (Socialstyrelsen, 2016).  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade en vilja att ge en god omvårdnad till 

alla patienter samtidigt som de upplevde att de var tvungna att vara effektiva på grund 

av brist på tid och hög arbetsbelastning, vilket medförde att de tvingades prioritera 

patienter med andra och kanske mer allvarliga symptom framför patienter med 

ögonsymptom. De upplevde också att köerna för patienterna blev oacceptabelt långa när 

patienter med ögonsymptom sökte sig till akutmottagningarna. Att sjuksköterskorna 

upplevde att patienter med ögonsymptom tog onödig tid från patienter med mer 

allvarliga symptom, kan ses på olika sätt. Det skulle kunna vara så att sjuksköterskorna 

har helt rätt i sin bedömning, vissa av dessa patienter kunde eventuellt väntat till nästa 

dag, när ögonmottagningar eller vårdcentraler var öppna. Det skulle också kunna vara så 

att den kunskapsbrist som beskrivs av sjuksköterskorna i studien, leder till att de 

uppfattar ögonsymptom som icke akuta även om de egentligen är det. Sjuksköterskorna 

på akutmottagningarna måste ha i åtanke att alla patienter som drabbas av ögonskador, 

oavsett allvarlighetsgrad, kan uppleva en känsla av osäkerhet, rädsla och hjälplöshet 

(Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka & Paussu, 2009).  

 

Theory of Caring kan appliceras i sjuksköterskors arbete med triagering vid 

akutmottagningar, eftersom sjuksköterskans omvårdnadsinsats ska leda till 

välbefinnande för patienten (Swanson, 1991 & 1993). Om teorin tolkas fritt, krävs ingen 

medicinsk åtgärd för att patienten ska kunna uppnå välbefinnande vid triageringen, det 

kan räcka med god omvårdnad. Då sjuksköterskan är den första personen som patienten 

möter i triageringen, kan hen redan där bidra till att patienten känner sig trygg. Detta 

genom att visa empati och förståelse för hur patienten upplever sina ögonsymptom, utan 

att egentligen ha så mycket kunskap om dem. Med hjälp av uppdaterade beslutsstöd kan 

sjuksköterskan förklara, informera och stödja patienten. Det kan innebära att patienten 

skickas hem, eller hänvisas till annan vårdinstans, men med adekvat information och 

bra stöd kan patienten ändå känna sig trygg i situationen. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna kan med fördel upplysa patienterna om förebyggande åtgärder så 

som skyddsglasögon för att undvika ögonskador. Att arbeta preventivt kan ses som en 

personlig vinning för patienten men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det 

viktigt med hälsofrämjande arbete. 
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Konklusion och implikation 

Sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde det svårt att triagera patienter med 

ögonsymptom. De uppgav att de behövde mer utbildning inom området och trots lång 

arbetslivserfarenhet hade de bristande kompetens för att våga fatta självständiga beslut 

angående dessa patienter. Sjuksköterskorna upplevde att de hade behov av stöd i 

triageringen. De saknade stöd i form av uppdaterade beslutsstöd. De kände trygghet i att 

få stöd via telefon av exempelvis ögonsjuksköterskor för att kunna fatta beslut angående 

triagering av patienter med ögonsymptom. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med 

ögonsymptom var i fel vårdnivå och ansåg att dessa patienter egentligen inte hörde 

hemma på akutmottagningarna. De menade att specialistsjukvården istället borde ta 

hand om dessa patienter eftersom de tog tid från patienter med mer akuta symptom. 

 

Ytterligare studier som belyser sjuksköterskors upplevelser av triagering av patienter 

med ögonsymptom vore av intresse att undersöka, inte bara på akutmottagningar på 

medelstora sjukhus utan även på såväl små sjukhus som stora, både på glesbygd och 

storstad. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde behov av mer uppdaterade och 

användbara beslutsstöd för patienter med ögonsymptom. Därför vore det av intresse att 

undersöka vad sjuksköterskorna har för önskemål om vad som ska ingå i underlagen för 

att underlätta triageringen. Det skulle även vara önskvärt att undersöka hur vanligt 

förekommande det är med patienter med ögonsymptom på akutmottagningarna, vilket 

skulle kunna göras med hjälp av en kvantitativ studie i exempelvis journalanteckningar.  

 

Som nämnts tidigare skulle det kunna implementeras sektioner på akutmottagningarna 

där en sektion är mer inriktad på ögonområdet. Det skulle också kunna införas ett 

samarbete mellan akutmottagningar och ögonakutmottagningar på större sjukhus som 

har öppet dygnet runt. För att minska på kunskapsbristen gällande ögon bland 

allmänsjuksköterskorna, ser det ut att finnas behov av att utveckla området i 

grundutbildningen till sjuksköterska.
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Förfrågan till verksamhetschef/avdelningschef angående 

genomförande av studie   
 

Vi är tre sjuksköterskor som studerar Specialisering inom ögonsjukvård - 

oftalmologisk omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i 

Halmstad. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 

högskolepoäng.   

 

Vi önskar intervjua sjuksköterskor vid den akutmottagning Ni är ansvarig för. Syftet 

med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av triagering av patienter med 

ögonsymptom vid akutmottagningar. Deltagarna ska ha arbetat som sjuksköterska i 

minst ett år vid akutmottagningen samt ha erfarenhet av triagering, men utan 

erfarenhet av att arbeta inom ögonsjukvård.   

 

Intervjuerna planeras att genomföras i början av 2016 och som individuella 

intervjuer förlagda i anslutning till akutmottagningen. Tidsåtgången beräknas vara 

30-60 minuter. Vi önskar din hjälp med att tillfråga sjuksköterskor enligt nämnda 

kriterier ovan samt delge dem bifogad skriftlig information (vg se bilaga). 

Därefter kontaktar vi er ånyo inom två veckor för att stämma av om intresse finns. 

Om det finns ett PM för omhändertagande av patienter med ögonbesvär 

på akutmottagningar, uppskattar vi om att få ta del av det.   

 

Resultaten i studien kommer att rapporteras till berörd enhet.   

Vår handledare för studien heter Jeanette Källstrand Eriksson. Vid eventuella frågor 

är Du välkommen att höra av dig till henne eller oss.   

   

Med vänliga hälsningar   

Jenny, Magdalena & Cecilia   

   

Kontaktuppgifter: 

Jenny Lundberg, Student  Magdalena Sund, Student 

Högskolan Halmstad  Högskolan Halmstad 

Jenny.M.Lundberg@(...)se magdalena.sund@(...)se 

 

Cecilia Turner, Student  Jeanette Källstrand-Eriksson Handledare 

Högskolan Halmstad  Lektor i Omvårdnad, Högskolan Halmstad 

cecilia.turner@(...)se  jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se  
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Förfrågan till dig som är sjuksköterska 

vid en akutmottagningar angående medverkan i en studie   
 

Vi är tre sjuksköterskor som studerar Specialisering inom ögonsjukvård – 

Oftalmologisk omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i 

Halmstad. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 

högskolepoäng, våren 2016, där vi önskar intervjua sjuksköterskor 

vid akutmottagningar som har erfarenhet av triagering. Studiens syfte är att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av triagering av patienter med ögonsymptom 

vid akutmottagningar. Målet med studien är att få fördjupad kunskap i ämnet.   

 

Härmed tillfrågas Du om att delta i denna studie.   

 

Om du önskar delta, kan vi träffa dig för en enskild intervju, vilken kan genomföras 

i anslutning till din arbetsplats eller annan plats om så önskas. Intervjun beräknas ta 

mellan 30-60 minuter, vilken spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant. Du 

kommer inte kunna identifieras i studien när materialet analyseras och presenteras. 

Samtliga personuppgifter avidentifieras och intervjumaterialet förvaras oåtkomligt 

för obehöriga och används endast till denna studie. När studien är godkänd och 

publicerad på DIVA, förstörs allt material. DIVA är ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser.   

 

Din medverkan i studien är frivillig. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst 

utan att behöva uppge skäl.   

   

Vid frågor kring studien, vänligen kontakta nedanstående personer. För att du lättare 

ska kunna förbereda dig, bifogar vi frågeformuläret.   

   

Med vänliga hälsningar   

Jenny, Magdalena & Cecilia   

   

   

Kontaktuppgifter: 

Jenny Lundberg, Student  Magdalena Sund, Student 

Högskolan Halmstad  Högskolan Halmstad 

Jenny.M.Lundberg@(...)se magdalena.sund@(...)se 

 

Cecilia Turner, Student  Jeanette Källstrand-Eriksson Handledare 

Högskolan Halmstad  Lektor i Omvårdnad, Högskolan Halmstad 

cecilia.turner@(...)se  jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se  
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Intervjuguide   
 

 Ålder på informanten   

 Kön        

 Arbetslivserfarenhet   

 

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska vid akutmottagningen?   

 

2. Hur ofta möter du patienter med ögonsymptom i triageringen?   

 

3. Berätta om dina upplevelser av triagering av patienter med ögonsymptom?   

 

4. Om ni har något PM/flödesschema att tillgå vid triagering av patienter med 

ögonsymptom, kan du berätta något om det?   

 

5. Vilka situationer eller faktorer påverkar triageringen enligt dig?   

 

6. Vad skulle underlätta för dig vid triagering av patienter med ögonsymptom?   

 

7. Vilka är förutsättningarna, enligt dig, för att triagering ska bli så optimal som 

möjligt?   

 

8. Vilka är de vanligaste vårdinrättningar ni hänvisar patienter med 

ögonsymptom till?  

 

9. Hur uppfattar du att patienterna upplever triageringen och hänvisning till 

annan vårdinrättning?   

 

10. Om du vill förändra något, vad skulle det vara?   

 

11. Har du något att tillägga?   

Förtydligande frågor kan komma att ställas   

o Kan du förtydliga…   

o Kan du utveckla… 

o Hur menar du?     
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Informerat samtycke   
 

Angående medverkan i studien Sjuksköterskors upplevelser av triagering av 

ögonsymptom vid akutmottagningar.   

 

Jag har fått och tagit del av information angående studiens syfte, hur intervjuerna 

kommer att ske samt hur data kommer att samlas in, bearbetas och förvaras. Jag är 

medveten om att mitt deltagande i den här studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak till det.   
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