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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskorna har ansvar i att vårdandet uppfyller kraven på en god och 

säker vård där patienternas behov blir tillgodosedda. Forskningen visade att det finns många 

hinder på akutmottagningarna för att uppfylla dessa krav. Många faktorer kan påverka hur 

stort utrymme vårdandet ges på akutmottagningarna. Prioriteringar och förutsättningarna 

ger inte alltid sjuksköterskorna möjlighet att vårda patienterna i enlighet med forskning och 

vårdvetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

vårdandet på akutmottagningar Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 

vårdvetenskapliga artiklar Resultat: Två teman formulerades: Att utmanas i sitt vårdande 

med 3 subteman och att utmanas i sin profession med 2 subteman. Studien visar att 

sjuksköterskor arbetar under press, upplever otillräcklighet/frustration och ställs inför 

organisatoriska hinder. Kompetens och att vara patienters ombud framkommer även i 

studien som påverkande faktorer i vårdandet. Slutsats: Det föreligger många utmaningar i 

sjuksköterskornas arbetssituation på akutmottagningarna som kan utgöra hinder i 

vårdandet. Faktorer som tidsbrist, stress, likgiltighet och känslor av hopplöshet 

identifierades.  

 

Nyckelord: Kvalitativ, Litteraturstudie, sjuksköterskor, upplevelser, vårdande. 

  

  



ABSTRACT 

Background: Nurses´ have responsibility in caring to meet the requirements of good and 

safe caring, where patient needs are met. Research shows that there are many obstacles on 

emergency departments to fulfill those requirements. Many factors can influence how much 

space is given to the caring on emergency departments. Priorities and conditions does not 

always give the nurses opportunity to care for patients in accordance with research and care 

perspective. Aim: The aim was to describe nurses´ experiences of caring in emergency 

departments Method: A qualitative literature review based on nursing-care scientific 

research. Results: Two themes were formulated: To be challenged in their caring with 3 

subthemes and to be challenge in their caring with 2 subthemes. The study shows that 

nurses work under pressure, experiencing insufficiency/frustration and faces organizational 

barriers. Competence and patient advocacy emerges also in the study as factors in caring. 

Conclusion: There are several challenges in nurses' working conditions in emergency 

departments that may pose obstacles in the caring. Factors as lack of time, stress, 

indifference and feelings of hopelessness was identified. 
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1 INLEDNING 

Valet av ämne bygger på förslag som lades fram av Mälardalens Högskola, efter önskemål 

från Region Västmanland och Landstinget Sörmland, där ökad kunskap genom forskning 

efterfrågas inom särskilda vårdområden. Upplevelser av vårdande utförd av sjuksköterskor 

på akutmottagningar väckte intresse hos oss, där mycket av sjuksköterskors arbete enligt vår 

erfarenhet har medicinskt fokus. Sjuksköterskor har ansvar att uppfylla patienters krav och 

önskemål för en god och säker vård där patienter inte får bli bortglömd eller förbises. Att 

patienter på akutmottagningar blir skådade ur sitt vårdande behov borde vara en rimlig 

målsättning. Vår uppfattning utifrån erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen är att vårdandet delvis brister och inte alltid utgår från patienternas individuella 

behov. Vi uppmärksammade även under den verksamhetsförlagda utbildningen att 

upplevelserna inte alltid är goda, utan kan vara stressfyllda och otillfredsställande ur ett 

vårdande perspektiv. Okunskap och tidsbrist hos sjuksköterskor kan vara orsaken. 

Akutmottagningarna idag är hårt belastade enligt pågående debatt som media förmedlar. 

Behov att synliggöra sjuksköterskors förutsättningar och hinder i vårdandet på 

akutmottagningar kan vara nödvändigt. Vi anser därför att ämnet är intressant i den 

vårdvetenskapliga forskningen som förtjänar att uppmärksammas genom att öka 

medvetenheten och kunskapen om upplevelserna av sjuksköterskornas vårdande. Genom 

forskning kan verktyg skapas för sjuksköterskors möjligheter att leverera en god vård. 

Kunskaper som i vår blivande sjuksköterskeprofession är ovärderlig i det praktiska arbetet. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs definitioner, teoretiskt perspektiv, en sammanställning av tidigare 

forskning samt problemformulering.  

Begreppet vårdande kommer frekvent förekomma i arbetet som skrivs ur ett 

vårdandeperspektiv, vilket avser det sjuksköterskor utför på akutmottagningen. Begreppet 

vårdande syftar till samtliga processer sjuksköterskor utför vid patientnära omvårdnad. 

2.1 Definitioner 

Detta avsnitt handlar om definitioner av centrala begrepp som används i examensarbetet. 
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2.1.1 Akutmottagning 

Elmqvist (2011) beskriver akutmottagningar som en plats för akut omhändertagande där 

medicinska tillstånd hos patienten värderas och prioriteras med utgångspunkt i triage. 

Ändamålet är att skyndsamt och med säkerhet uppskatta vårdbehov, vårdnivå och prioritet 

för att möta patientens behov.  

Ahlgren & Junker Miranda (1997) menar att den som råkar ut för olycksfall eller blir akut 

sjuk kan söka sig till den närmaste akutmottagningen. 

2.1.2 Upplevelse  

Walter (2011) förklarar synonymer till upplevelse som händelser, erfarenheter, äventyr, 

evenemang och tilldragelser.  

Nationalencyklopedin (1996) menar att upplevelsemätning handlar om att fastställa 

kvantiteten av upplevelser, exempelvis intensiteteten av förnimmelser och sinnestillstånd. 

2.1.3 Vårdande  

Vårdande (caring) definieras enligt Katie Eriksson (2015) som ett tillstånd av tillit, 

tillfredställelse, fysisk och själsligt välbefinnande samt en förnimmelse att vara i skeende där 

syftet är förändring av hälsoprocessen genom olika former av ansning, lekande och lärande. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Utifrån arbetets syfte valdes Eriksson (2015) vårdteoretiska perspektiv som baseras på 

författarens beskrivning av att vårda hela människan på ett holistiskt sätt där både kropp, själ 

och ande är centrala delar.  

Begreppet ”vårda” kommer ursprungligen från fornsvenskans ”varpa” som inbegriper akta, 

bry sig om, vårda, ansvara för och vara av vikt. Vårdandet grundar sig i hälsofrämjande 

ändamål och grundar sig i att ansa, leka och lära. Vårdandet kan beskrivas utifrån två 

aspekter, dels av den kroppsliga ansningen, ”renhållningen”, som medför ett välbehag och 

renlighet hos människan. Medan lekandet medför en tilltro och belåtenhet. Lärandet i sin tur 

är direkt kopplat till utveckling. Vårdandet är en estetisk handling och innebär att hantera 

lidandet genom kärlek. Vårdandets grundidé bygger på kärlek till våra medmänniskor. Alla 

dimensioner är samordnade i en helhet och ses därför utifrån en andlig dimension med 

kropp, själ och ande som utgör livet. Tron medför en drivkraft för att åstadkomma hälsa och 

helhet. Dimensionerna påverkar i sin tur varandra beroende på syftet med patienten. 

Ansningen har påverkan på hälsoprocessen hos patienten och styrs av känslan av tillit, hopp, 

kärlek och trygghet. Vårdaren ska kunna urskilja hälsohinder utifrån nämnda dimensioner 

samt värdera var ansningen, lekande, lärande har sin uppkomst. En förutsättning är att 

skapa ett tillstånd hos patienten som bygger på tillit, tillfredställelse, kroppslig och andligt 

välbehag (Eriksson, 2015).  
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Även en föreställning av att uppehålla sig i en progression av förändring (upprätthållning, 

igångsättning och stödjande) av hälsoprocessen. Ett omhändertagande som sker utifrån ett 

helhetsperspektiv. Ansning kan jämföras vid något välordnat, skött, i fullgott skick. Inom 

ansningen inryms också beröring som en betydande komponent med dess fördelaktiga 

inverkan på patienter med oro, ångest och smärtproblematik. Att leka är ett uttryck för hälsa. 

Centralt för vårdandet är leken för möjlighet att uppnå hälsa, därav väsentligt att förstå 

fenomenet leken. Leken ses utifrån fem olika begrepp. Leken som verktyg, den lustbetonade 

leken, den skapande leken, leken som uttryck för önskningar och prövning samt övning i 

leken för att nå patienten. Att lära innebär en oavbruten utveckling. Den naturliga vården är 

en del av det naturliga lärandet, där människan på samma sätt har en naturlig förmåga att 

ansa och leka, som hämmats och där främmande former och väsen antagits. Vårdaren har ett 

edukativt förhållningssätt som syftar till att återfå patienten i en oberoende ställning som 

resulterar i ett självförverkligande i hälsoprocessen hos patienten (Eriksson, 2015). 

2.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning inom området för möjligheten att införskaffa en 

bredkunskap om ämnet som kommer att avhandlas i studien. Tidigare forskning kommer att 

diskuteras mot teoretiska perspektivet och resultatet i diskussionsavsnittet. 

2.3.1 Patienter, närstående och vårdpersonal 

Patienters första möte med akutmottagningar sker oftast utan vetskap om tillvägagångssätt i 

mottagandet och den efterföljande vården som utförs. Patienter blir initialt ofta positivt 

överraskade av det snabba omhändertagandet där vården börjar med en 

bedömningsprocedur kallad triage. Första mötet utgår ifrån att identifiera och utesluta 

livshotande fysiska tillstånd hos patienter. Vårdpersonal som patienter möter först är också 

de som patienter kommer att minnas i efterhand. Under arbetet med bedömning och 

prioritering befinner sig patienter i ett vakuum där möjligheten att planera nästa steg inte är 

möjligt. Brist på information om situationen och relation med vårdpersonal skapar ett 

tomrum hos patienter som förlorar kontrollen över sina egna kroppar, tiden och sin 

autonomi. Många frågor utan svar cirkulerar i patienters tankar där den tråkiga miljön inte 

erbjuder någon slags lindring. Akutmottagningens tillvägagångssätt kommuniceras inte till 

patienter och närstående. Patienter och eventuella närstående flyttas runt mellan olika rum 

där även byte av vårdpersonal sker. Vilket därmed skapar motstridiga förväntningar mellan 

patienter och vårdpersonal. Väntetiden som uppstår framkallar en osäkerhet hos patienter 

där de och närstående försöker att fånga uppmärksamhet av vårdpersonal, för att få veta vad, 

hur, varför, när och hur lång tid det tar. Önskvärt är att få en respons på frågorna vilket ger 

energi för de inblandade parterna och skapar mening i mötet. Förvirring hos patienter kan 

ibland uppstå då patienter söker för en åkomma men där undersökningen ger en annan 

diagnos. Patienter som blir hänvisade till akutmottagningen från andra vårdinrättningar har 

förväntningen att vara väntade och att vårdpersonal de möter är förberedda för deras 

ankomst (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011).  
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Patienter känner en trygghet att deras biologiska kroppar kommer att erhålla den bästa 

medicinska behandlingen. Dock kan en osäkerhet uppstå hos patienter vad gäller deras 

tankar, känslor och möjligheter till delaktighet i mötet som inte anses viktigt. Patienter 

känner ibland att ingen relation uppstår med vårdpersonal trots att de upprepade gånger 

berättar om sin sjukdom och upplevda brådska. Vårdpersonal som tar ansvar för patienter 

berättar inte alltid vad som händer. Vilket grundar sig i en rädsla för att förlora värdefull tid, 

tar vårdpersonal många beslut om patienters behov utan patienters delaktighet. Fokuset på 

den biologiska kroppen utan att få vara delaktiga skapar en känsla hos patienter att vara 

intressanta men samtidigt ointressanta (Elmqvist m.fl., 2011). Patienter sökte ofta trygghet 

och en fristad på akutmottagningar med förväntningen om att erhålla en professionell vård 

där värdigheten respekteras. Det finns situationer där patienters erfarenhet visar på en stor 

medmänsklighet och bevarande av värdighet, där patienter även har tron att de får ett 

lämpligt och kompetent omhändertagande. Oavsett om patienter är kända på 

akutmottagningen eller inte är ett varmt mottagande viktigt för en positiv start på vården. 

Genom ett sådant mottagande bekräftas patienters sårbarhet och ger legitimitet för patienter 

att ha kommit till akutmottagningen. Blandande etiska förhållningssätt från vårdpersonal 

gentemot patienter lämnar ofta tankar om hur de kommer att bli bemötta nästa gång de 

söker vård. En aspekt patienter möter är en inkonsekvent kvalité på kompetens hos 

vårdpersonal och där vården inte alltid är passande. Varierande attityd från vårdpersonal 

påverkar patienterna (Moss, Nelson, Connor, Wensley, McKinlay & Boulton, 2014).  

Identifiering görs av två olika strategier en passiv och en aktiv som patienter kan inta för att 

hantera sin situation på akutmottagningar. Passiva strategin beskrivs som att patienter är 

tysta och anpassningsbara för att hantera sin situation. Vilket innebär att patienter inte stör 

och är tillmötesgående. Akutmottagningarnas riktlinjer styr situationen där patienter är 

underordnade i systemet och väntar på sin tur med känsla av maktlöshet. Patienterna är i en 

beroendeställning med avsaknad av egenkontroll till sjukvården. Ett sätt att hantera 

situationen är att acceptera den. Beskrivs även att patienter har en förståelse för den rådande 

situationen, vilket också hjälper dom att uthärda situationen baserad på tidigare erfarenheter 

av besök på akutmottagningar. Erfarenheten hjälper patienterna att förstå tidsåtgången och 

hur prioriteringsprocessen fungerar. Förståelse hos patienter kunde även baseras på tidigare 

erfarenheter av sjukvården och för arbetssituationen vårdpersonal har. Oavsett tidigare 

erfarenhet finns det en generell uppfattning att vårdpersonalen har mycket att göra där de 

stundtals inte har tid att ge patienter uppmärksamhet. Den aktiva strategin delas upp mellan 

osynliga och synliga strategier. Den osynliga strategin beskrivs i formen att patienter 

överlämnar sig helt till vårdpersonalen. När patienter känner att de inte har rätt kunskaper 

själva, känner förtroende och trygghet för vårdpersonalen överlämnar de sig helt. Vissa 

patienter är initialt väldigt angelägna om att få information och kunskap gällande sitt besök. 

Syftet är att de patienterna tror sig kunna få en fördel i att kunna åberopa sina rättigheter och 

erhålla vad det önskar av sjukvården. En annan dold taktik är att aktivt välja en positiv 

attityd för att hantera sin situation. Även om patienter känner rädsla, irritation, frustration 

och ilska relaterat till att inte bli sedda, inte få tillräckligt med information eller bli 

respektfullt bemötta behåller det känslorna inom sig. Det här uppenbarar sig ofta då 

patienterna är i beroendeställning och inte vill förolämpa vårdpersonal eller att bli klassade 

som besvärliga patienter (Elmqvist & Frank, 2015). 
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Istället försöker de hantera situationen genom att vara vänliga i förhoppningen att bli 

likadant bemötta. Finns även patienter som intar en form av osynlig taktik genom en 

handlingsplan att skapa frågor under väntetiden som de vill ha svar på när de möter 

vårdpersonal. Några patienter tar tiden och när tiden överskrids utifrån deras gräns så går 

dom helt enkelt ifrån akutmottagningarna. Aktiva och synliga strategier beskrivs också där 

patienter använder egen utformade handlingsplaner och aktivt försöker att påverka sin 

situation och vården. Den strategin kan användas som ett tidsfördriv och sysselsättning för 

att klara av långa väntetider. Användning av synliga strategier av patienterna kan genom 

kroppsspråk och verbal kommunikation fånga vårdpersonalens uppmärksamhet. För att visa 

att de är där och inte glöms bort. De patienterna har modet att fråga om vad som händer och 

varför de behöver vänta. Patienter känner ibland att de är tvungna att stå upp för sig själva 

och ifrågasätta riktlinjer, undersökningar, kräva fakta och få information. Stöd av närstående 

beskrivs som en strategi där det ger en känsla av att inte behöva vänta ensam. Närstående 

används som en extra resurs för att hämta mat och dryck men även som en extra röst som 

kan ställa dom svåra frågorna och ifrågasätta vissa beslut. Viktig roll för närstående är att 

även kunna förmedla information och deltaga i diskussioner (Elmqvist & Frank, 2015). 

Många äldre patienter är drabbade av flertal sjukdomar parallellt vilket ökar komplexiteten 

hos denna grupp och vilket gör den kategorin äldre patienter mer tidskrävande på en 

tidspressad akutmottagning. Inhämtning av bakgrundsfakta är väldigt tidskrävande där 

närstående är till en stor hjälp för vårdpersonal. När det är högt tryck på akutmottagningar 

kan ljudnivå och visuella stimuli bli väldigt svårt för vissa patienter. Första bedömning kallad 

triage som sker vid ankomsten för att snabbt kunna prioritera patienter har fallerat för 

patienter med flera komplexa sjukdomar parallellt. Det är nödvändigt med en 

multidisciplinär expertis för de patienterna (Ellis, Marshall & Ritchie, 2014). Oavsett 

kondition, prognos eller symtom utvärderar patienterna deras erfarenhet utifrån vilken 

uppmärksamhet och vilken relation de får med vårdpersonal. Patienter identifierar god vård 

genom närvaro. Patienter och närstående beskriver dåliga erfarenheter där en god relation 

med vårdpersonal saknas på akutmottagningar. Mycket uppmärksamhet ges åt den 

medicintekniska aspekten. Svårighet att utveckla relationer med vårdpersonal då de ständigt 

byts ut under patienters färd inom akutmottagningar utifrån patienters tillstånd. Genom den 

tekniska utvecklingen kommer i högre utsträckning vårdpersonal framöver kunna övervaka 

patienter via ett kontrollrum med hjälp av elektroniska övervakningsapparater. Vilket kan 

riskera den viktiga kontakten med patienter (Bailey, Murphy & Porock, 2011). 

Vårdpersonalens vårdande enligt Moschen och Motta (2010) är en konstform eftersom det 

kräver så mycket engagemang där jämförelse görs med en konstnär som producerar sina 

verk. Vårdandet kräver en grundläggande utgångspunkt i sensibilitet och respekt för den 

oskyddade människan. Emotionell och psykisk påfrestning inom vårdandet kräver ett 

lagarbete för att anta ansvaret. Händelser kan orsaka obalans relaterat till oförmåga att 

hantera svårigheter som kan generera psykiska, emotionella, kognitiva, 

beteendeförändringar eller sjukdom och kan leda till individualism i lagarbetet. 

Sjuksköterskor som arbetsledare, är även ansvariga för organiseringen av arbetet där 

personalansvar, bemanning, beställning av material och nå framgång i vårdandet ingår. 

Ledarskap framhålls som väsentligt i organiseringen av arbetsuppgifter i arbetslaget. 

Det finns en oro hos patienter om vad som kommer att hända när de kommer in på 

akutmottagningar. Oron grundar sig även på rädsla hos patienter att inte kunna förmedla 

sina symtom och vilken diagnos de kommer att få (Möller, Fridlund & Göransson, 2010).  
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I första bedömningsproceduren kallad triage finns en känsla hos patienter att de snabbt får 

god vård. Patienter förstår dock inte alltid syftet med bedömningen. Patienter som blivit 

hänvisade till akutmottagningar från andra vårdinrättningar upplevde att de redan fått en 

liknande bedömning och finner den onödig. En lång väntan beskrivs av patienter efter första 

bedömningen och då främst de som väntar ensamma. Finns en vanlig rädsla hos patienter att 

bli bortglömda i väntrummet då vårdpersonal inte visar sig och ger uppmärksamhet. 

Vårdpersonal koncentrerar sig på medicinska frågor vilket gör att patienters psykiska behov 

glöms bort. Erfarenhet finns hos patienter att de inte alltid är välkomna till akutmottagningar 

då det redan finns för många patienter och att det borde söka vård inom primärvården. 

Rädsla över att bli ifrågasatta finns där patienter inte vågar framföra sina klagomål angående 

vården. Patienter beskriver värdet av ett positivt bemötande. Patienter kan imponeras över 

den generella omtänksamheten vårdpersonal visar genom att vara försiktiga, lugna och ge 

bekvämlighet. Vilket ger en känsla av trygghet. Kontinuitet med vårdpersonal värderas högt 

av patienter. Även den fysiska miljön beskrivs av vissa patienter som tråkig och steril medan 

vissa patienter finner den miljön lugnande och komfortabel (Möller m.fl., 2010). 

2.3.2 Modeller och teorier för vårdpersonal 

En utvecklingsmodell beskrivs i tre steg som hjälp för att utveckla förmågan att hantera 

känslomässigt påfrestande situationer i vårdandet. Målet är att vårdpersonal ska kunna 

undvika stress, ohälsa och utbrändhet. Första steget handlar om utvecklandet av en 

vårdrelation med patienter. Något som i grunden handlar om engagemang på ett fysiskt, 

psykologiskt, andligt plan genom närvaro, se behov och visa medkänsla. Andra steget handlar 

om emotionell arbetsförmåga, vilket syftar till förväntningar på förmåga att kunna hantera 

och kontrollera svåra känslomässiga förhållanden till patienter i nöd. Målet med detta steg är 

att uppnå balans mellan närhet och distans till patienten för att inte bli utbränd. Svårigheter 

att hantera dessa emotionella tankar kan leda till att vårdpersonal tar avstånd från sina 

patienter som en strategi för att undvika lidande. Att ha medkänsla framkommer som en 

betydande förmåga att kunna ta beslut och finna åtgärder för uppfyllandet av god kvalité i 

vårdandet. Sista steget i modellen handlar om utveckling av den egna emotionella 

intelligensen. Genom att utveckla emotionell intelligens är målet för vårdpersonal att finna 

lösningar på problem, förhålla sig väl till förändringar och främja sin kunskapsinhämtning 

Fyra faktorer framförs inom det sista och fjärde steget, självkännedom, självförvaltning, 

social medvetenhet samt relationshantering (Bailey m.fl., 2011).  

Moody Fairchild (2010) förklarar en teoretisk modell uppbyggd kring etiska förhållningssätt, 

för ökad kunskap och stöd för kliniska beslut i en komplex vårdmiljö för vårdpersonal. Behov 

finns för att kunna vidmakthålla en etisk patientvård. Det kan minska utbrändhet och stress 

och istället öka motivationen att arbeta i akutsjukvården. Modellen beskrivs utifrån 

reflektion, resonemang, återblick och är applicerbar för ökad medvetenhet kring etiska 

dilemman och för omständigheter som kan uppstå. Analytiskt tänkande är nödvändigt för att 

kunna uttrycka sig väl och skapa egenkontroll som kan förenkla förmågan att analysera, 

organisera och bedöma resultatet av uppkomna situationer. Detta kan skapa en meningsfull 

relation och förståelse för patienter som kan underlätta hanteringen av informationsflödet 

och hur den kan förvaltas i praktiken.  
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Tillvägagångssättet att föra resonemang är viktigt för att kunna fungera i en föränderlig miljö 

fylld av oförutsägbarhet. Förbättring av reflekterandet kan uppnås genom dialektik och 

anpassningsbarhet som studien belyser. Det handlar om skapandet av balans mellan olika 

etiska perspektiv som konkurrerar med varandra (Moody Fairchild, 2010). Simultanförmåga 

beskrivs som ett effektivt verktyg, som användbar egenskap för vårdande på 

akutmottagningar. Flera deltagare uppger att hög arbetsbelastning medför att de känner sig 

effektiva och tillfredsställda när de lämnar arbetet. Samtidigt uppger deltagare att 

simultanförmåga i sig inte är förenat med stressfaktorer som trötthet och överansträngning. 

Stress förenas med patienters väntan på möjlighet att få komma vidare till en vårdavdelning. 

Vårdpersonal som är nödgade att arbeta med oerfaren personal eller vänta på klartecken 

kring utförandet av specifika uppgifter kring patienter är en stressfaktor. Bristfällig 

simultanförmåga visade sig ha inverkan på vårdandet. Arbetsformen på akutmottagningar 

ställer höga krav på kunskap och lämplighet. Utrymme för felaktigheter i utförandet av 

arbetsuppgifter finns inte och samtidigt behövs förmåga att arbeta i hög takt utan raster 

(Hvitfeldt Forsberg, Muntlin Athlin & von Thiele Schwarz, 2015). 

Det råder tre utmaningar i det tankemässiga förhållningssättet kring vårdandet, för att kunna 

tillgodose patienternas behov på akutmottagningar. Första utmaningen redovisas i en form 

av modell, där inre kärnan bygger på en tydlig relation mellan vårdpersonal och patienter. 

Underförstådda och tydliga överenskommelser framkommer i vårdandet att vårdpersonal 

behöver vara trevliga, där vårdandet utförs säkert och patienterna återfår sin hälsa. Nästa 

nivå innefattar själva bedömningsfasen som bas för åtgärder i vårdandet, den fysiska 

dimensionen där patienters primära behov är i fokus. Psykosociala dimensionen där 

patienter ges information, ges utrymme för delaktighet och att vårdandet sker med värdighet. 

Sett utifrån hela människan och dess unika behov och sjukdomsbild formuleras målen 

tillsammans med vårdpersonalen för det fortsatta vårdandet. Därefter följer den yttersta 

cirkeln i modellen som påtalar vikten av relationen mellan vårdpersonal och patienter. Här 

nämns faktorer som kan inverka på vårdens kvalité som resurstillgångar, personalstyrka, 

ledning, politik och regelverk. Andra utmaningen bygger på mötet med patienter som både 

ska vara genuina och helande, samtidigt som kliniska förmågor och färdigheter ska tas i 

anspråk. Patienterna ska erhålla känslan av bekvämlighet, självbestämmande och 

känslobetonad förankring i mötet (Kitson, Muntlin Athlin & Conroy 2014).  

Den tredje utmaningen innehåller fyra forskningsområden där första området är arbete för 

förtydligande och enighet av kärnan i vårdandets centrala begrepp där även förståelse för den 

ontologiska basen ingår. Förståelse av hur vårdpersonal och patienter integrerar är viktigt 

oavsett i vilken form mötet äger rum. Överblick av vilka kunskapsbaser som vårdpersonal 

använder och utnyttjar sina praktiska färdigheter i bedömningen av patienters behov av 

vårdande nämns som viktigt. Andra området beskriver förfining av den 

evidensbaseradevårdandet i en rad av olika moment i själva vårdandet. Utveckling är tredje 

steget där kontroll och granskning av hur vårdpersonal förvärvar kunskaper i vårdandet 

under utbildningen. Bedömning och utvärdering ska vara ständigt pågående processer i det 

tredje steget. Fjärde steget nämner organisatoriska förändringar som till exempel när 

akutmottagningar skiftar arbetsmodeller (Kitson m.fl., 2014).  
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Utvärdering av vårdpersonalens tankar kring vårdandet och hur vårdandet utförs under 

organisatoriska förändringar, kan vara av yttersta vikt för bedömning av vilken inverkan det 

har på vårdandet av patienter (Kitson m.fl., 2014). 

2.4 Problemformulering 

I tidigare forskning framkommer det många olika aspekter på hur situationen kan se ut på 

akutmottagningar, där många olika faktorer kan påverka hur mycket utrymme patienter ges. 

Hög arbetsbelastning, kunskapsbrist och attityder kan vara hinder i vårdandet på 

akutmottagningar. Prioriteringarna och förutsättningarna på akutmottagningarna ger inte 

alltid möjlighet att vårda patienter i enlighet med hur forskning och vårdvetenskapliga 

perspektiv beskriver görandet, där patienterna ska ses som en helhet, ges utrymme och tid 

för att tillgodose behoven genom vårdandet. Sjuksköterskors attityd och inställning påverkar 

också i vilket mån ansvar tas för kvalitativt och omsorgsfullt vårdande gentemot patienterna. 

Tidigare forskning visar på komplexiteten i vårdandet på akutmottagningar. Vårdande kan 

förstås utifrån en helhet där samordning görs av kropp, själ och ande som utgör livet, vilket 

kan ställas mot hur vårdandet utförs på akutmottagningarna, eftersom tidigare forskning 

visar att fokuset riskerar att hamna på det medicintekniska där vårdandet inte prioriteras. 

För att öka kunskapen och förståelsen för hur sjuksköterskor upplever vårdandet de utför 

behövs studier. Det kan ge värdefulla insikter utifrån vilka möjligheter eller hinder som 

framkommer i sjuksköterskors vårdande på akutmottagningar. Fördjupad förståelse och 

ökad kunskap hos sjuksköterskor kan leda till att vårdandet stärks och synliggörs i högre 

grad på akutmottagningarna. Studien behövs för att kartlägga sjuksköterskors upplevelser av 

vårdandet på akutmottagningar och hur mycket utrymme vårdandet ges i deras profession. 

3 SYFTET 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande på akutmottagningar. 

4 METOD 

I metoddelen presenteras urval, datainsamling, genomförande och etiska överväganden.  

Arbetet riktas in på upplevelsen av sjuksköterskors vårdande vilket gör att en kvalitativ 

ansats lämpade sig utifrån syfte och problemformulering. Arbetet utgår i form av en 

kvalitativ litteraturstudie utifrån Friberg (2012). En litteraturstudie innebär insamling av 
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bearbetat material från flera författare för att erhålla en bred bild av tidigare forskning som 

utförts inom området. 

4.1 Urval och datainsamling 

Urvalet av artiklar gjordes enligt Friberg (2012) som menar att artiklarna ska vara 

publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter med vårdvetenskapligt perspektiv och peer 

reviewed för tillförsäkran av validitet. I litteratursökningen användes två databaser med 

vårdvetenskaplig inriktning, Cinahl Plus och PubMed. Sökorden som användes var caring, 

emergency, emergency department, experience, nursing och nurse. Sökning gjordes utifrån 

olika kombinationer av sökorden för bästa möjliga sökresultat. Sammanfattningen lästes i 

artiklarna som sökningarna genererade och ställning togs om artiklarna var aktuella för 

studien och svarade an på syftet. Sökprocessen presenteras i sökmatrisen och benämns som 

bilaga A. Inklusionskriterierna för arbetet var att artiklarna ska vara ur 

sjuksköterskeperspektiv då syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

vårdande på akutmottagningar. Artiklarna ska vara peer reviewed för giltigheten, vara 

publicerade mellan 2006–2016 för att säkerhetsställa att aktuell forskning för syftet används 

samt läsbara i fulltext på internet. Exklusionskriterier har gjorts vad gäller artiklar som 

handlar om närståendes eller patienters perspektiv och artiklar med kvantitativ ansats. 

Kvalitetsgranskning av valda vårdvetenskapliga artiklar har genomförts utifrån Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014) granskningsmall för kvalitativa 

artiklar. Utifrån mallen har artiklarna skattats i en tregradig skala, hög, medelhög samt låg 

kvalité. Artiklarnas kvalité presenteras utefter den tregradiga skalan i bilaga B. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes 10 artiklar ut till arbetet för analys och presenteras i bilaga B.  

4.2 Genomförande och analys 

Kvalitativa artiklar användes och granskades med hjälp av Evans (2002) analysmetod. I 

första delen identifieras nyckelfynd som besvarar syftet och är bärande i arbetet. En 

sammanställning utförs för att skapa subteman och teman som är unison för alla studier. 

Evans (2002) analysmetod tillämpas under analysen som är passande för bearbetat 

kvalitativt insamlat datamaterial.  

I en litteraturstudie ska fyra steg följas enligt (Evans, 2002). I första steget inhämtas material 

i form av artiklar genom databassökningar. I andra steget görs flera genomläsningar av valda 

artiklarna. Därefter väljs nyckelfynd som fastställs från varje artikel, dessa inhämtas ur 

resultatdelen i valda artiklar och samlas i en egen fil. I tredje steget skapas gemensamma 

subteman av nyckelfynden som teman kommer att formuleras av. Teman framställs av 

skapade subteman som beskriver och besvarar syftet med arbetet. Fjärde steget, redogörelse 

av fynden skapas vilka ska kunna kopplas till originalartiklarna och därmed garantera 

korrektheten. Sedan görs en sammanställning där alla teman och subteman finns 

representerade och ger exempel från originaltexterna Evans (2002). 
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Under genomförandet i andra steget enligt Evans (2002) analysmetod lästes artiklarna i sin 

helhet ett flertal gånger vilket genomfördes för genererande av en helhetsbild av artiklarna 

med fokus på resultatdelen i artiklarna. Artiklarna lästes med öppenhet och observans för att 

fånga helheten men också för att upptäcka detaljer. Utifrån syftet plockades nyckelfynd ut 

från resultatdelen i varje enskild artikel som bäst svarade an mot syftet. Färgkodning av 

nyckelfynden gjordes i anläggandet av en helhetsbild där intentionen var att sortera 

nyckelfynden i olika högar utifrån likheter och olikheter som tillsammans skapade olika 

subteman. I urvalet konstruerades nyckelfynd vilka abstraherades till 5 grupper av subteman 

som överensstämmer med syftet för arbetet.  

Subteman bildade 2 teman för arbetet med 3 respektive 2 subteman utifrån likheter och 

olikheter vilket Evans (2002) beskriver som tredje steget. Rubriker skapades till teman: Att 

utmanas i sitt vårdande och att utmanas i sin profession. Valet av teman blir bärande i 

arbetet där varje tema går att återföra till originaltexterna för att bekräfta riktigheten, vilket 

Evans (2002) beskriver som steg 4 där resultatet även framkommer för arbetet. Exempel på 

nyckelfynd, subteman och teman presenteras här nedan i tabell 1. 

Tabell 1 Exempel på nyckelfynd, subteman och teman 

 

4.3 Etiska överväganden 

Kontinuerligt under arbetets gång har etiska överväganden och reflektioner skett. 

Diskussioner kring tolkning av analysmaterialet har fortlöpande gjorts för att avsiktliga eller 

oavsiktliga misstolkningar motverkas. Plagiat ska beaktas under arbetets gång, där plagiat 

avser när ord, resultat, idéer och citat kopieras utan källhänvisning (Polit & Beck, 2012). 

Förvrängning, exkludering eller inkludering av tidigare forskning, avsiktligt i processen för 

att bättre passa syftet tillåts inte. Oredlighet motverkas där respekt för vetenskapens 

trovärdighet och god forskningssed skyddas (Codex, 2016).  

Nyckelfynd Subteman Teman 

Stress påverkade alla 

yrkesverksamma sjuksköterskor 

 

Sjuksköterskor kände sig 

stressade av underbemanningen 

och den höga arbetsbelastningen 

 

 

Att arbeta under press 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utmanas i sitt 

vårdande Medan diskussionen fortskred 

och gruppdeltagarna relaterade 

till varandra uppstod en känsla av 

hopplöshet. 

 

Trötthet är ett hinder för att 

utföra ett effektivt vårdande där 

tröttheten minskar precisionen 

 

 

Att känna otillräcklighet 

och frustration 
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5 RESULTAT 

Analysen av vårdvetenskapliga artiklarna resulterade i att 2 teman formulerades med 3 

respektive 2 subteman. Nedan följer text som har till avsikt att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av vårdande på akutmottagningar samt en förteckning i form av tabell 2 som 

visar subteman och teman som identifierades och sedan formulerades.  

 

Tabell 2 Resultat av subteman och teman 

Subtema Tema 

 
Att arbeta under press 

 
 
 
 

Att utmanas i sitt vårdande 
 
Att känna otillräcklighet och frustration 

 
Att ställas inför organisatoriska hinder 

 
Att vara kompetent 

 
 

Att utmanas i sin profession 
 
Att vara patienters ombud 

 

5.1 Att utmanas i sitt vårdande 

Nedan följer en beskrivning av studiens första tema. Avsnittet består av tre delar som 

beskriver: Att arbeta under press, att känna otillräcklighet och frustration med avslutande 

delen att ställas inför organisatoriska hinder. 

5.1.1 Att arbeta under press 

Det konstaterades att sjuksköterskor beskrev att de kände sig tvingade att arbeta under 

konstant press under varje arbetspass vilket var ansträngande för att effektivt kunna vårda 

det stora flödet av patienter på akutmottagningar (Hoyle & Grant, 2015; Plant & White, 

2013). ”… we work as fast as we can … we´re like working our socks off and trying to get them 

coming in as quickly as possible, and it´s just not enough – it´s never enough, you know …” 

(Hoyle & Grant, 2015, s. 2214). Det beskrevs en brist på personal och resurser vilket ledde till 

en förskjutning av arbetsuppgifterna hos sjuksköterskor där vårdandet hamnade i skuggan, 

medan andra arbetsuppgifter på akutmottagningarna hamnade i fokus då tiden inte räckte 

till (Hoyle & Grant, 2015; Tse Wai Keung, Hung Shuk Yu & Pang Mei Che, 2016). 
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Sjuksköterskorna medgav att patienter med behov av vård i högre omfattning gjorde att 

flödet på akutmottagningarna stannade upp där de upplevde att tiden inte fanns att vårda de 

patienterna (Hoyle & Grant, 2015; Plant & White, 2013). Under vissa delar av dygnet vistades 

det mycket folk på akutmottagningarna, inte enbart patienter utan närstående som visade 

behov av uppmärksamhet och var en faktor som utgjorde hinder i sjuksköterskors vårdande 

(Luck, Jackson & Usher, 2009; Mahmoudi, Mohmmadi & Ebadi, 2013).  

Sjuksköterskorna uttryckte en oro för patienter med kort vårdtid, då komprimerad vårdtid 

utgjorde ett hinder för planering av vården utifrån patienternas behov (Tse m.fl., 2016). 

Akutmottagningar skildrades som en arbetsplats där sjuksköterskor arbetar i en miljö med 

hög arbetstakt. Där kravet ställdes att uppnå olika tidsatta mål och göra snabba 

bedömningar. Vården var utformad enligt en rutin där patienter skulle slussas vidare till 

andra avdelningar för specifik bedömning och undersökning för att vinna tid. Sjuksköterskor 

var negativt inställda till detta tillvägagångssätt för att nå upp till tidsmålen vilket innebar 

risker med vården (Hoyle & Grant, 2015; Plant & White, 2013). Sjuksköterskor beskrev stress 

som ett hinder för att uppfylla ett gott vårdande. Komplexa tillstånd hos patienter i en 

ogynnsam miljö skapade stress hos sjuksköterskor och patienter, vilket kunde medföra att 

kvalitén och precisionen i vårdandet på akutmottagningar blev undermåliga. Stress kunde få 

sjuksköterskor att uttrycka en upplevelse av förtvivlan som äventyrade professionen och 

begränsade effektiviteten till den grad att vårdandet riskerade att inte fungera alls 

(Mahmoudi m.fl., 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Sjuksköterskor uttryckte 

ängslan och djup besvikelse då tidsbrist inte gjorde det möjligt att ge fullgod vård och 

tillfredsställa de känslomässiga behoven hos patienterna (Plant & White, 2013). 

5.1.2 Att känna otillräcklighet och frustration  

Sjuksköterskorna på akutmottagningar kunde uppvisa trötthet, vilket var ett hinder för att ge 

en vård som gav resultat och tillräcklig vård. Vidare beskrevs situationer som tog mycket 

energi från sjuksköterskorna då patienterna skulle ges delaktighet, men även att närstående 

skulle beredas möjlighet till delaktighet i vårdandet och avgörande i behandlingen (Fry, 

MacGregor, Hyland, Payne & Chenoweth, 2015; Mahmoudi m.fl., 2013). ”Of course, nurse 

fatigue and insomnia decrease accuracy in caring” (Mahmoudi m.fl., 2013, s. 148). 

Sjuksköterskornas attityd kunde påverkas negativt av den tuffa miljön på akutmottagningar, 

det beskrevs som ett hinder i vårdandet. Det stora flödet av patienter påverkade 

sjuksköterskor där omfattande resultatkrav för att patienter skulle återfå hälsan pekades ut 

(Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006). Det beskrevs en likgiltighet hos sjuksköterskor 

och en känsla av hopplöshet, en sådan nonchalans kring vårdandet resulterade i att patienter 

uppgav att de fick otillräcklig vård (Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006).  

Sjuksköterskorna uttryckte återkommande känslor och upplevelser av frustration och 

maktlöshet för det okända på akutmottagningarna. Flera faktorer i vårdandet beskrevs som 

något obekant. Det kunde handla om okända diagnoser, behandling eller patienters 

förväntningar kring utvecklingen av tillståndet. Sjuksköterskorna uttryckte en upplevelse av 

otillräcklighet i att vårda patienterna utifrån deras unika behov (Luck m.fl., 2009; Plant & 

White, 2013).  
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Sjuksköterskorna beskrev att de tenderade att hamna i etiska dilemman i relation till läkarna 

kring vad som var bäst för patienterna. Det kunde skapa en känslomässig frustration hos 

sjuksköterskorna, vilket kunde visa sig som ångest, lidande, ilska och hopplöshet inför den 

komplexa situationen (Jiménez-Herrera & Axelsson, 2015). 

5.1.3 Att ställas inför organisatoriska hinder 

Sjuksköterskorna uttryckte en upplevelse av en amatörmässig och ytlig kontakt med 

ledningen vilket kunde skapa ett tvivelaktigt samarbete dessa emellan. När sjuksköterskor 

och ledning inte kom överens, kunde ledningen uppfattas som nonchalant, vilket kunde ge 

spända relationer och orsaka hinder i vårdandet. Dålig tillgång till stöd, handledning samt 

otillräckliga åtgärder kring problem skapade dåligt arbetsklimat för sjuksköterskor. Det 

åstadkom att drivkraften i vårdandet försämrades. ”Unfortunately, the supervisors don´t 

care about the quality of work criteria, they monitor the basic nursing work; their attention is 

mainly for routine work” (Mahmoudi m.fl., 2013, s. 149). Sjuksköterskorna upplevde en 

diskriminering gällande lönefrågor då hög arbetsbörda och hög stressnivå borde generera en 

högre lön, motivationen för vårdandet minskade då lönerna var ofördelaktiga i förhållande 

till arbetsförhållandena på akutmottagningarna (Mahmoudi m.fl., 2013).  

Vikten av att ge nödvändig information om väntetider och andra betydande aspekter som 

råder på akutmottagningarna belystes. Information om prioriteringsproceduren till patienter 

och närstående ansågs som ett verkningsfullt inslag för att få patienter och närstående att 

förstå hur procedurer fungerade på akutmottagningarna. Det skapade en känsla av kontroll 

hos patienterna och närstående, vilket medförde att konflikter och våld kunde förebyggas 

(Luck m.fl., 2009; Mahmoudi m.fl., 2013). Sjuksköterskorna som upplevde sig sansade och 

stabila i humöret kunde påverkas negativt av konflikter med läkarna när de agerat som 

språkrör åt patienterna i svåra situationer. De flesta hade även hamnat i laddade 

diskussioner med närstående kring patienternas behandling (Jiménez-Herrera & Axelsson, 

2015; Mahmoudi m.fl., 2013; Tse m.fl., 2016). Sjuksköterskorna och läkarna hade olika 

synsätt vad gäller vårdandet där sjuksköterskorna såg patienterna utifrån en helhetssyn 

medan läkarna förklarade tillståndet med utgångspunkt i det biomedicinska perspektivet. De 

beskrev konflikterna som tidskrävande där hot, argumentationer och även fysiskt våld blev 

hinder i vårdandet (Jiménez-Herrera & Axelsson, 2015; Mahmoudi m.fl., 2013; Tse m.fl., 

2016). Miljön på akutmottagningar beskrevs som hektiska och ljudliga. Många patienter 

klarade inte av den oroliga miljön vilket inte skapade en gynnsam miljö för vårdande av 

patienterna (Luck m.fl., 2009; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Tse m.fl., 2016).  

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att leverera en god vård utifrån alla de faktorer som 

påverkade miljön som rådde på akutmottagningarna. Moderna enkelrum, de beskrevs som 

en miljö där patienter och närstående kunde finna ro, avslappning och komma undan då 

behov av en stillsam miljö fanns (Luck m.fl., 2009; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; 

Tse m.fl., 2016). Säkerheten på akutmottagningarna och den personliga säkerheten lyftes där 

kraven på hög social kompetens hos sjuksköterskorna och ett samlat förhållningssätt 

behövdes. Detta för att kunna hantera situationer som kunde bli våldsamma (Luck m.fl., 

2009; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Tse m.fl., 2016).  
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Kännedom om lokalerna och överfallslarm värderades då sjuksköterskornas säkerhet kunde 

äventyras. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde kontrollera patienterna så vapen inte 

fördes in på akutmottagningarna genom att vara observanta (Luck m.fl., 2009; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Tse m.fl., 2016). 

5.2 Att utmanas i sin profession 

Nedan följer en beskrivning av studiens andra tema. Avsnittet består av två delar som 

beskriver: Att vara kompetent och att agera som patienters ombud. Avsnittet behandlar de 

utmaningar sjuksköterskor ställs inför i arbetet. 

5.2.1 Att vara kompetent 

Sjuksköterskor på akutmottagningar förväntades besitta kunskap om samtliga tillstånd hos 

patienterna. Det beskrevs även att arbetet på akutmottagningarna till största del var inriktat 

på utförandet av specifika uppgifter där vårdande av patienterna ställde högre krav på 

professionalitet och andra färdigheter hos sjuksköterskorna. Utvecklad kommunikation var 

det mest framträdande kravet på sjuksköterskorna, dels gentemot kollegorna men också mot 

patienterna där möjligheterna till hälsa ökade. Flertalet av sjuksköterskorna upplevde en 

stark rädsla inför vårdandet av vissa patientkategorier då kunskap eller erfarenhet saknades i 

vårdandet. Sjuksköterskorna saknade kunskap om vart de kunde vända sig för att få stöd i 

vårdandet. Kompetensutveckling efterfrågades fortlöpande då avsaknad av kunskap kunde 

skapa oro och ängslan.  

”…having no feedback mechanisms makes it hard…I just think inexperience probably for both 

of us [yeah]. Other nurses on the floor have looked after similar situations for 10 years more 

than we have, so they are going to have little bits of knowledge that I just haven´t accumulated 

yet.” (Fry m.fl., 2015, s. 1624). 

Behov av fortbildning i tillvägagångssätt av vårdande och tillståndsbedömning av patienterna 

efterfrågades. De praktiska och teoretiska kunskaperna i vårdandet var individuellt för 

sjuksköterskorna. Förmåga till självständighet i vårdandet minskade hos sjuksköterskorna 

om upplevelsen av tillit för sina egna praktiska färdigheter var låg. Förmåga att kunna arbeta 

självständigt kunde i allmänhet vara kopplat till okunskap och brist på erfarenhet (Fry m.fl., 

2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White 2013; Sowney & Barr, 2006; 

Tse m.fl., 2016). Sjuksköterskorna beskrev att de försökte att lägga vårdandet på en så 

kompetent nivå som deras rådande kunskap och erfarenhet tillät. Egna upplevelser av 

kliniska färdigheter avgjorde behovet av kunskap och lärande som i sin tur återspeglade hur 

vårdandet framstod i verkligheten. Självförtroende och tilltro i vårdandet sågs som en resurs 

hos sjuksköterskorna som förvärvades genom övning och erfarenhet (Fry m.fl., 2015; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006; Tse 

m.fl., 2016).  
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Oerfarna sjuksköterskorna tenderade att förlora sin drivkraft och uppvisade ett sämre 

självförtroende i vårdandet. Erfarenhet skapade förtroende och tilltro i vårdande av 

patienter. Insikter i tillfredställelsen av patienters behov ökade med erfarenhet, där 

erfarenhet gav lärdomar om att hantera svåra situationer som tidigare varit en kamp. 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte en erfarenhet som visade att vissa patienter inte var 

ämnade att vårdas på akutmottagningar då miljön inte var gynnsam nog för att bedriva ett 

gott vårdande. Det beskrevs även att patienterna behöver ges utrymme där sjuksköterskornas 

kompetens i kommunikation genom samtal och kroppsspråk lär vara respektfullt (Fry m.fl., 

2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant och White, 2013). 

5.2.2 Att agera som patienters ombud 

Det beskrevs av sjuksköterskorna att de som uppvisade en förståelse för patienters 

omständigheter och förväntningar hade större möjligheter att lyckas etablera en vårdrelation. 

Självförtroende och tilltro till vårdandet gav möjlighet att agera språkrör i den helande 

processen av patienter. Sjuksköterskorna uttryckte en medkänsla och förståelse då 

närstående kunde uppleva starka känslor i form av oro och kärlek inför delaktighet kring 

avgörande beslut. Uppgiften blev att finna balans mellan patienternas och närståendes 

önskemål (Davoodvand, Abbaszadeh & Ahmadi, 2016; Fry m.fl., 2015). ”When I see a patient, 

I imagine him/her as being my relative. I help him/her in any way that I would help my own 

family. I do not withhold anything from the patients” (Davoodvand m.fl., 2016, s. 4). Det är 

viktigt att sjuksköterskorna ser till att patienterna inte riskerar potentiella risker och skador. 

Många sjuksköterskor beskrev en tidigare upplevelse av ansvaret att vara patienters språkrör 

i vårdandet. För att utveckla denna förmåga hos sjuksköterskorna krävdes yrkesverksamhet 

under många år på akutmottagningarna. Bra självförtroende hos sjuksköterskorna gav större 

inverkan på vårdandet där patienternas samarbetsvilja var kopplat till förtroendet 

patienterna visade, vilket underlättade vårdandet (Davoodvand m.fl., 2016; Fry m.fl., 2015). 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande på 

akutmottagningar. Diskussionsavsnittet är indelat i fyra delar, resultatdiskussion, 

metoddiskussion och etikdiskussion. Resultatdiskussion förs gentemot examensarbetets 

bakgrund, teoretiska perspektiv och problemformuleringen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet svarade an mot syftet utifrån flera intressanta infallsvinklar som både visar tydliga 

hinder men även inslag av framgångsfaktorer för hur vårdandet upplevdes på 

akutmottagningar. I huvudsak framkom det i resultatet att tid inte fanns för vårdandet, det 
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kunde tendera att handla om prioriteringar av andra arbetsuppgifter. Arbetspassen för 

sjuksköterskorna uttrycktes som att arbeta under konstant press. Orsaker som stress, 

bemanning, resursbrist, kunskapsbrist, otillräcklighet, frustration, prioriteringar och 

bristfälligt stöd från ledningen framkom i sjuksköterskors upplevelser. I denna diskussion 

ställs resultatet mot delar av tidigare forskning som handlar om patientperspektiv och 

modeller och teorier som kan vara till hjälp i en komplex vårdmiljö. 

6.1.1 Arbeta under press 

Resultatet beskrev att sjuksköterskorna tvingades arbeta under konstant press vilket var ett 

hinder i vårdandet då patienters känslomässiga behov inte blev tillgodosedda (Hoyle & 

Grant, 2015; Plant & White, 2013). Resultatet beskrev att tidsbristen kunde medföra att 

vårdandet inte prioriterades där andra arbetsuppgifter hamnade i fokus. Snabba flöden och 

korta vårdtider för patienter medförde hinder i planeringen av vårdandet. Stress i vårdandet 

gav uttryck av förtvivlan och frustration vilket kunde äventyra sjuksköterskornas profession 

(Mahmoudi m.fl., 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). Resultatet visade att det 

kan förstås som en tydlig kontrast till det vårdteoretiska perspektivet som menar att 

vårdande ska ses utifrån hela människan som en helhet vid kropp, själ och ande. Vårdandets 

grundidé handlar om en kärlek till våra medmänniskor. En förutsättning för vårdande är 

skapandet av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag, samt öka förståelsen för 

att patienter befinner sig i en hälsoprocess (Eriksson, 2015).  

Den tidigare forskningen visar att första mötet med vårdpersonal utgår ifrån att identifiera 

eller utesluta livshotande fysiska tillstånd hos patienter. Ansvarig vårdpersonal berättar inte 

alltid för patienter om vad som händer, vilket grundar sig i en rädsla att förlora värdefull tid. 

Patienter blir initialt ofta positivt överraskade av det snabba omhändertagandet. Ett tomrum 

uppstår hos patienter då information inte ges om situationen och där en relation till 

vårdpersonal inte uppstår, vilket medför att patienter förlorar kontrollen över sina egna 

kroppar, tiden och sin autonomi. Många frågor utan svar cirkulerar i patienters tankar. 

Energi för de inblandade parterna och mening i mötet kan skapas om patienter får respons 

på frågorna av vårdpersonal (Elmqvist m.fl., 2011). Tidigare forskning visar också att 

patienter ofta söker trygghet och en fristad på akutmottagningar med förväntningar om att få 

professionell vård och respekt för sin värdighet (Moss m.fl., 2014). Teoretiska perspektivet 

beskriver att ansningen och leken är centrala begrepp i vårdandet som kan användas som 

verktyg för att nå patienterna i en välordnad miljö (Ericsson, 2015). När det rådde stress 

utifrån tidsbrist föddes det tankar att tid för ansning och lek inte alltid fanns och därav inte få 

möjlighet att kunna möta patienternas önskningar och behov. Ansningen och leken handlar 

också om att vårdandet ska ges i en välordnad miljö där akutmottagningar utifrån resultatet 

beskrivs som bitvis hektiska och kaotiska platser för patienterna. Tidigare forskning visar att 

äldre människor är mer tidskrävande på en tidspressad akutmottagning. Insamling av 

bakgrundsfakta kan vara väldigt tidskrävande där närstående är till stor hjälp för 

vårdpersonal. När det är högt tryck på akutmottagningar kan ljudnivån och visuella stimuli 

bli väldigt svårt för vissa patienter (Ellis m.fl., 2014).  
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I tidigare forskning framgick det även att vårdpersonalens arbetsuppgifter visar sig vara 

varierande och kravfyllt även vid sidan om själva utförandet av vårdandet, vilket kan förklara 

den pressade arbetssituationen som råder på akutmottagningar. Vårdpersonalens vårdande 

ses som en konstform och ställer krav på ett starkt engagemang (Moschen & Motta, 2010). 

Tidigare forskning beskriver positiva inslag som berör den känslomässiga aspekten av hög 

arbetsbelastning. Det beskrivs att hög arbetsbelastning och stress bidrar till att 

sjuksköterskorna känner sig effektiva och tillfredsställda när arbetspasset är slut (Hvitfeldt 

Forsberg m.fl., 2015). Det kunde påvisa att stress inte alltid upplevdes som något negativt hos 

sjuksköterskor, utan även kunde bidra till en positiv och tillfredställande upplevelse av 

arbetet. 

6.1.2 Otillräcklighet och frustration 

Resultatet kunde påvisa att den tuffa verkligheten på akutmottagningar bidrog till trötthet 

bland sjuksköterskorna, vilket upplevdes som hinder för vårdandet (Fry m.fl., 2015; 

Mahmoudi m.fl., 2013). Miljön framkom som en betydande faktor i vårdandet som kunde 

leda till en negativ attityd hos sjuksköterskor och därigenom kunde bli hinder i vårdandet 

(Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006). Tidigare forskning beskriver värdet av ett 

positivt bemötande för patienter. Patienter imponeras över den generella omtänksamheten 

vårdpersonal visar genom att vara försiktiga, lugna och ge bekvämlighet. Vilket ger en känsla 

av trygghet till patienter. Kontinuitet med vårdpersonal värderas högt av patienter (Möller 

m.fl., 2010). Tidigare forskning visar att ett varmt mottagande är viktigt för en positiv start 

på vården, då bekräftas patienters sårbarhet och ger legitimitet för patienter att ha kommit 

till akutmottagningen (Moss m.fl., 2014). Kontinuerligt under studien har miljön på 

akutmottagningarna berörts, vilket kan tolkas som en viktig faktor för sjuksköterskorna och 

möjligheten till att kunna ge ett vårdande av hög kvalité.  

Resultatet beskriver att en miljö där höga krav ställdes på att återfå patienternas hälsa 

tillsammans med ett högt patientflöde. Det kunde medföra upplevelser av likgiltighet och 

hopplöshet som hinder i vårdandet (Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006). Resultatet 

beskrev att sjuksköterskorna uttryckte en frustration och otillräcklighet av den ständiga 

ovissheten patienter stod inför i frågor om diagnos och behandling. Otillräcklighet i att möta 

patienternas unika behov framkom (Luck m.fl., 2013). Resultatet beskrev upplevelser av 

hopplöshet som uttrycktes av sjuksköterskorna som följd av etiska dilemman kring vad som 

var lämpligast för patienterna (Jiménez-Herrera & Axelsson, 2015). Hopplöshet och 

likgiltighet bland upplevelserna på akutmottagningarna framkom som en gemensam bild i 

resultatet. Resultatet beskrev att det kunde ses som en betydande stressfaktor och hinder i 

vårdandet. En orsak till stress kunde även vara ovissheten kring när patienterna skulle få 

möjlighet att komma vidare till lämplig vårdavdelning (Hoyle & Grant, 2015; Plant & White, 

2013). Patientflödet utpekades i resultatet som ett hinder i vårdandet, det tolkades som att 

akutmottagningar även var beroende av andra vårdavdelningar för att kunna fungera 

optimalt. Tidigare forskning beskriver en ovisshet hos patienter som uppstår relaterat till 

väntetider. Det medför en osäkerhet hos patienter som försöker att fånga vårdpersonalens 

uppmärksamhet, för att få veta vad, hur, varför, när och hur lång tid det tar (Elmqvist m.fl., 

2011). Tidigare forskning beskriver att vårdandet kräver en grundläggande utgångspunkt i 

sensibilitet och respekt för den oskyddade människan. Emotionell och psykisk påfrestning 

inom vårdandet kräver ett lagarbete för att anta ansvaret (Moschen & Motta, 2010). 
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Tidigare forskning beskriver att teamarbete är ett krav för att kunna hantera emotionella och 

psykiska påfrestningar inom vårdandet. Händelser som kan orsaka en obalans relaterat till 

oförmåga att hantera svårigheter som kan generera psykiska, emotionella, kognitiva 

beteendeförändringar hos vårdpersonal (Moschen & Motta, 2010). Tidigare forskning 

förklarar att en utvecklad simultanförmåga kan ses som ett verktyg i vårdandet (Hvitfeldt 

Forsberg, 2015). Resultatet visade att möjliggörande av delaktighet för patienterna, där 

närstående dessutom skulle erbjudas delaktighet i vårdandet beskrevs som energikrävande 

av sjuksköterskorna (Fry m.fl., 2015; Mahmoudi m.fl., 2013). Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskornas många olika arbetsuppgifter tenderar att spreta åt många olika riktningar. 

Vilket kunde förklara att vårdandet inte alltid hamnade i fokus även om viljan fanns (Bailey 

m.fl., 2011).  

Tidigare forskning beskriver en utvecklingsmodell som stöd att undvika situationer som 

genererar stress, ohälsa och utbrändhet. Utgångspunkten är en utveckling av vårdrelation på 

ett fysiskt, psykologiskt och andligt plan där uppvisandet av god medkänsla och besitta 

förmåga att se patienternas behov. Förmågan att hantera och kontrollera känslomässiga 

situationer där balans mellan närhet och distans i vårdandet utvecklas. 

Förändringsbenägenhet, vilja att lösa problem och kunskapsinhämtning tillsammans med 

självkännedom, medvetenhet och relationshantering beskrivs som faktorer för utveckling 

(Bailey m.fl., 2011). Fokus på hela människan i vårdandet där medkänsla och kärlek till våra 

medmänniskor är vårdandets grundidé. Patienternas behov i skapandet av tillit, 

tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag som en förutsättning för vårdande (Eriksson, 

2015). Likheter gjordes mellan utvecklingsmodellen och vårdteoretiska perspektivet vilka 

tillsammans kunde användas som verktyg för sjuksköterskorna. Det beskrivs i tidigare 

forskning om en användbar teoretisk modell för ökad medvetenhet och reflektion kring 

etiska dilemman. Fördjupade kunskaper i tillvägagångssättet att föra resonemang beskrivs 

som viktigt. Teorin förklarar att ett analytiskt tänkande och reflektion är nödvändigt i 

hanteringen av olika etiska resonemang i en miljö full av oförutsägbarhet. Målet för teorin är 

ökad kunskap och igenom det få stöd i kliniska beslut och vidmakthållande av en etisk grund 

gentemot patienterna. Det kan motverka utbrändhet och stress, därtill öka viljan att arbeta 

inom akutsjukvården (Moody Fairchild, 2010). Tveksamhet väcktes angående 

användbarheten av enskilda modeller och teorier i praktiken. Kombinationen av dessa 

kanske kunde öka kunskaperna hos sjuksköterskor att hantera vardagen på 

akutmottagningar. Om dessutom utbrändhet och stress kan minskas där motivationen att 

arbeta inom akutsjukvården kan öka skulle det vara en vinst. 

6.1.3 Organisatoriska hinder 

I resultatet beskrevs det att sjuksköterskorna uttryckte brister i samarbetet med ledningen 

vilket skapade hinder i vårdandet. Bristande handledning upplevdes vilket ledde till en sänkt 

motivation inför vårdande (Luck m.fl., 2009; Mahmoudi m.fl., 2013). Resultatet beskrev att 

en amatörmässig och ytlig kontakt med ledningen beskrevs vilket skapade ett problematiskt 

samarbete emellan dessa. Det upplevdes även att ledningen kunde vara nonchalant där 

svårigheter att komma överens fanns vilket skapade hinder i vårdandet (Mahmoudi m.fl., 

2013).  
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Resultatet beskriver orsaker som bristfällig tillgång till stöttning och handledning där 

kraftlösa åtgärder mot problem kunde orsaka ett ogynnsamt arbetsklimat. Det kunde leda till 

att drivkraften hos sjuksköterskorna försämrades i vårdandet (Mahmoudi m.fl., 2013). 

Resultatet beskriver att konflikter med olika yrkeskategorier beskrevs som tidskrävande av 

sjuksköterskorna (Jiménez-Herrera & Axelsson, 2015; Mahmoudi m.fl., 2013; Tse m.fl., 

2016). Tidigare forskning visar att den emotionella och psykiska ansträngningen i vårdandet 

kräver ett lagarbete för att kunna antas. Oförmåga att hantera svårigheter kan generera 

psykiska, emotionella, beteendeförändringar eller sjukdom orsakade av en obalans. Detta kan 

leda till en individualism i lagarbetet (Moschen & Motta, 2010). För att klara av 

arbetsuppgifterna på akutmottagningarna krävdes ett enormt lagarbete tolkat utifrån 

resultatet och tidigare forskning. Ledningen behövde kunna ge rätt förutsättningar för 

sjuksköterskorna genom att erbjuda tillräcklig handledning och stöttning. Detta för att inte 

riskera sjukdom eller att motivationen för vårdandet försvinner. Resultatet beskrev faktorer 

som kunde inverka på vårdandets kvalitet som resurstillgångar, personaltäthet, ledning, 

politik och regelverk. Det redogjordes för utmaningar i samband med organisatoriska 

förändringar och nya arbetssätt implementerades på akutmottagningar. Det var viktigt med 

kontinuerlig utvärdering av sjuksköterskornas tankar om och kring vårdandet under ett 

förändringsarbete. Det för att kunna bedöma vilken inverkan förändringarna hade på 

patienterna (Kitson m.fl., 2014).  

Resultatet beskrev att uppföljning av strukturella förändringar då alla kan tänkas bli 

påverkade sågs som viktigt. För att få sjuksköterskorna att våga dela med sig av tankar fanns 

tron att det behövdes transparens i verksamheterna. Utrymme för både kritik och beröm 

behövdes då risken annars var att viktiga tankar och reflektioner inte kom till kännedom, 

vilket kunde skapa missnöje bland sjuksköterskorna och gav en sämre vård för patienterna. 

Akutmottagningar beskrevs som hektiska och bullriga platser där alla patienter inte klarade 

av miljön som bitvis rådde vilket påverkade möjligheten att ge god vård. Sjuksköterskornas 

utfall i vårdandet var avhängt av många faktorer om de skulle lyckas att ge vårdande av god 

kvalité. Lokalerna var av vikt där enkelrum för patienterna beskrevs som en miljö där 

patienter och närstående kunde finna ro och avslappning i en stillsam omgivning. Säkerheten 

för sjuksköterskorna beskrevs som viktigt där social kompetens och sammanhållet 

förhållningssätt ansågs som betydelsefullt för att hantera uppkomna situationer (Luck m.fl., 

2009; Marynowski-Traczyk & Broadbent 2011; Tse m.fl., 2016). Vårdmiljön på 

akutmottagningar var inte alltid gynnsamma att vistas i för varken sjuksköterskorna eller 

patienterna, det behövde ges mer uppmärksamhet för att skapa en atmosfär som var trygg, 

lugnande och välkomnande. Tidigare forskning visar att den fysiska miljön enligt vissa 

patienter beskrivs som tråkig och steril medan vissa patienter finner den miljön lugnande och 

komfortabel (Möller m.fl., 2010). 

6.1.4 Kompetens 

Utifrån problemformuleringen kunde kunskapsbrist innebära ett hinder i vårdandet på 

akutmottagningar. Förutsättningar på akutmottagningar visade på en tendens att 

sjuksköterskors möjlighet att utföra en god vård av patienter i enlighet med forskning och 

vårdvetenskapligt perspektiv var begränsat. Resultatet visade att sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna förväntades äga kunskaper om alla tänkbara tillstånd. Kunskap och 

erfarenhet saknades för vissa patientgrupper i patientflödet (Fry m.fl., 2015; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Plant &White, 2013; Sowney & Barr, 2006; Tse m.fl., 2016).  
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Resultatet beskrev även att sjuksköterskorna behövde inneha en professionell hållning till 

vårdandet. Kravbilden på goda kunskaper kring specifika uppgifter var stor (Fry m.fl., 2015; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant &White, 2013; Sowney & Barr, 2006; Tse 

m.fl., 2016). Tidigare forskning visar på ett behov av multidisciplinär expertis för att vårda 

äldre patienter med många parallella sjukdomar samtidigt, vilket ökar komplexiteten i att 

vårda denna grupp på akutmottagningar (Ellis m.fl., 2014). Tidigare forskning visar att det 

finns situationer där patienters erfarenheter visar på en stor medmänsklighet och bevarandet 

av värdighet från vårdpersonal, där patienter även har tron att de får ett lämpligt och 

kompetent omhändertagande (Moss m.fl., 2014). Att vårda utifrån en professionell hållning 

kan förstås som att vårdande innebär att se hela människan utifrån att leka, ansa och lära 

som tillsammans har en hälsofrämjande innebörd. Lekandet handlar om att skapa en tilltro 

och belåtenhet hos alla patienter (Ericsson, 2015). Möjlighet fanns att den dimensionen inte 

fungerade optimalt på akutmottagningarna då okunskap om vissa patientkategorier i 

patientflödet förelåg hos sjuksköterskorna och inte var lämpliga att vårdas inom 

akutmottagningarna. Vilket kunde innebära att vissa av patienterna varken upplevde en 

tilltro eller tillfredställelse utan möjligen en känsla av att vara malplacerade och ovälkomna. 

Tidigare forskning visar på en varierande kvalité i vårdandet avhängt av vårdpersonalens 

kompetens där patienter ibland även får opassande vård (Moss m.fl., 2014).  

Tidigare forskning visar att vårdpersonal med bra simultanförmåga besitter god kunskap och 

erfarenhet i vårdandet på akutmottagningarna (Hvitfeldt Forsberg m.fl., 2015). Resultatet 

visade att en kompetent kommunikationsförmåga var en viktig framgångsfaktor för att utföra 

ett gott vårdande (Fry m.fl., 2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 

2013; Sowney & Barr, 2006; Tse m.fl., 2016). Det visade att kommunikationsförmåga är ett 

viktigt inslag i vårdandet. Ericsson (2015) skriver om att verka stödjande i vårdandet, genom 

ett utbildande förhållningssätt med målet att få patienter till självförverkligande för att nå 

oberoende ställning i hälsoprocessen. Resultatet beskriver att en god kunskap om 

kommunikation i vårdandet fanns utifrån användandet av ett respektfullt kroppsspråk, med 

en sansad samtalston och där patienterna ges utrymme (Fry m.fl., 2015; Marynowski-Traczyk 

& Broadbent, 2011; Plant & White, 2013).  

Resultatet beskrev att sjuksköterskorna efterfrågade kunskapsutveckling om 

tillvägagångssätt och bedömning av olika tillstånd vilket sågs som ett hinder för ett bra 

vårdande. Det uttrycktes av sjuksköterskorna att det rådde oklarheter och en okunskap till 

vem de kunde rådgöra med vid svåra situationer. Kunskapsnivån för praktiska och teoretiska 

moment var individuella och styrde förmågan till självständighet. Övning och erfarenhet 

styrde förmågan till tilltro och självsäkerhet inför vårdandet (Fry m.fl., 2015; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Sowney & Barr, 2006; Tse m.fl., 2016). 

Behovet av kunskapsutveckling kunde innebära en kontrast till Ericsson (2015) som 

beskriver att vårdare ska besitta kunskap för att kunna urskilja hälsohinder utifrån 

dimensionerna leka, ansa, lära och därav kunna förstå tillståndets uppkomst och vart 

patienterna befinner sig i hälsoprocessen. En förutsättning för ett bra vårdande bygger på 

patienternas upplevelse av tillit till sin vårdare. Alla dimensionerna påverkade varandra och 

beror på syftet med vårdandet. Ansningen har påverkan på hälsoprocessen hos patienter och 

styrs utav känsla av tillit, hopp, kärlek och trygghet (Ericsson, 2015).  
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Resultatet indikerade på att de oerfarna sjuksköterskorna löpte större risk för att drivkraften 

och självförtroendet för vårdandet gick förlorad. Erfarenhet gjorde det möjligt att lättare 

hantera svåra situationer. Resultatet beskrev att sjuksköterskorna som hade erfarenhet och 

kunskap att tillfredsställa patienternas behov visade sig ha tilltro hos patienterna (Fry m.fl., 

2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013). Det beskrevs i 

resultatet att sjuksköterskorna saknade förmåga att ge bästa möjliga vård till alla 

patientgrupper relaterat till otillräckliga kunskaper om vårdandet av alla patientkategorier 

(Fry m.fl., 2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013). Otillräckliga 

kunskaper om vårdandet kunde vara en orsak till att alla patienter inte vårdades optimalt på 

akutmottagningar. Ericsson (2015) menar att lekandet kan ses både som ett verktyg och en 

övning i att möta patienter och handlar i grunden om att skapa en tilltro och tillfredställelse 

hos patienter där målet är hälsa. Tidigare forskning visar hur vårdpersonal bör tänka och 

förhålla sig till utmaningarna, att lyckas med etableringen av vårdrelationer för att så långt 

som möjligt tillfredsställa patienternas unika behov. Vikten lades på några tydliga 

överenskommelser med patienterna där vårdpersonal fokuserar på att vara sympatiska inför 

patienterna, återfå deras hälsa och att vården ges på ett säkert sätt (Kitson m.fl., 2014). 

Tidigare forskning visar att oavsett kondition, prognos eller symtom utvärderar patienter 

deras erfarenhet utifrån vilken uppmärksamhet och vilken relation de får med vårdpersonal. 

Patienter identifierar god vård genom närvaro (Bailey m.fl., 2011). 

6.1.5 Patienters ombud 

Resultatet beskriver att sjuksköterskorna med förståelse för patienternas situation och 

förväntningar uppvisade förutsättningar att upprätta en vårdrelation (Davoodvand m.fl., 

2016; Fry m.fl., 2015). Att verka stödjande i vårdandet genom ett utbildande förhållningssätt 

finns möjligheten att nå målet, att få patienter till självförverkligande för att nå oberoende 

ställning i hälsoprocessen (Ericsson, 2015). Tidigare forskning visade att riktlinjer styr 

situationen där patienter är underordnade i systemet och väntar på sin tur med känslor av 

maktlöshet. Resultatet beskrev att patienterna är i en beroendeställning med avsaknad av 

egenkontroll till sjukvården. Ett sätt att hantera situationen var att acceptera den (Elmqvist & 

Frank, 2015). Tidigare forskning beskriver en rädsla hos patienter över att bli ifrågasatta och 

vågar inte framföra sina klagomål angående vården. Patienter beskriver värdet av ett positivt 

bemötande. Patienter kan imponeras över omtänksamheten vårdpersonalen visar genom att 

vara lugna, försiktiga och ge bekvämlighet vilket ger patienter en känsla av trygghet. 

Kontinuitet med vårdpersonalen värderas högt av patienter (Möller m.fl., 2010). Resultatet 

visade att möjligheterna att agera som patienternas ombud i hälsoprocessen styrdes av 

sjuksköterskornas självförtroende och tilltro till sitt vårdande. De flesta av sjuksköterskorna 

uttryckte en erfarenhet av ansvaret som patienternas ombud i vårdandet (Davoodvand m.fl., 

2016; Fry m.fl., 2015). Tidigare forskning beskriver vikten av en utvecklad vårdrelation 

mellan patienter och vårdpersonal. Den handlar om att vårdpersonal behöver visa 

medkänsla, se patienternas behov och genom att vara närvarande visa på engagemang på ett 

fysiskt, psykologiskt och andligt plan (Bailey m.fl., 2011). Tidigare forskning visade på olika 

strategier som patienter kunde använda sig av. En osynlig strategi var när patienter upplevde 

att de saknade kunskaper själva eller kände trygghet och förtroende till vårdpersonal gjorde 

att de överlämnade sig helt till vårdpersonalen (Elmqvist & Frank, 2015). 
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Tidigare forskning beskriver även stödet av närstående som en annan strategi, där de 

används som en extra resurs men även som en extra röst som kan ställa dom svåra frågorna 

och ifrågasätta vissa beslut. Viktig roll för närstående är att även kunna förmedla information 

och deltaga i diskussioner (Elmqvist & Frank, 2015). 

Tidigare forskning visar på förekomsten av utmaningar i vårdpersonalens förhållningssätt 

gentemot patienterna, då vårdrelationen både kunde vara genuina och helande. 

Vårdpersonal skulle skapa en komfortabel, oberoende och emotionell känsla i vården av 

patienterna (Kitson m.fl., 2014). Resultatet beskrev att vara en medlare mellan patienterna 

och närstående kunde innebära att sjuksköterskorna var patienternas ombud. Resultatet 

visade på att sjuksköterskorna hade en uppgift i vårdandet som handlade om upprättandet av 

balans mellan patienterna och närståendes önskemål kring vårdbeslut (Davoodvand m.fl., 

2016; Fry m.fl., 2015). Det tolkades som att en fin balansgång erfordrades i rollen som 

patienternas ombud. Många olika aspekter behövde tas i beräkningarna för att dels kunna 

förtjäna förtroendet av patienterna men där sjuksköterskorna behövde ta ansvar för hela 

vårdprocessen. Vilket misstänktes vara en svår uppgift då många aspekter behövde vägas in 

och hinder fanns. Den tidigare forskningen beskriver dock att händelser på akutmottagningar 

som innebär en emotionell och psykisk påfrestning kan orsaka en obalans relaterat till 

oförmåga att hantera svåra uppgifter (Moschen & Motta, 2010).  

Resultatet beskrev att sjuksköterskor med erfarenhet av vårdande på akutmottagningar hade 

en förmåga att värna om patienter som löpte risk att skadas i vårdandet. När 

sjuksköterskorna hade förtroende hos patienterna underlättades vårdandet. Självförtroende 

hos sjuksköterskorna innebar ett ökat inflytande hos patienterna. Medkänsla och förståelse 

framkom som viktiga inslag då närstående visade starka känslor kring avgörande beslut för 

patienterna (Davoodvand m.fl., 2016; Fry m.fl., 2015). Tidigare forskning beskriver att 

erfarenhet framhålls som en resurs för att kunna lyckas med patienterna i mötet, där 

självförtroende kan tolkas som nära kopplat till erfarenhet. När sjuksköterskorna visar 

medkänsla kan det vara ett bra sätt för att kunna agera som patienternas ombud i vårdandet. 

Medkänsla är även viktigt för vårdpersonalens förmåga att ta beslut och komma fram till 

åtgärder för en god kvalité i vårdandet (Bailey m.fl., 2011). Tidigare forskning beskriver hur 

vårdpersonal kan tänka och förhålla sig till utmaningen i att kunna ge en god vård i 

bedömningsfasen utifrån den psykosociala dimensionen som påvisar att patienterna skulle 

vara delaktiga, få information om vad som sker och att vårdandet utförs på ett värdigt sätt 

(Kitson m.fl., 2014). 

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har gjorts i form av en kvalitativ litteraturstudie enligt Friberg (2012) där 

vårdvetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes. En kvalitativ ansats valdes då 

författarna tillsammans efter diskussion beslutade att den kvalitativa metoden passade bäst 

utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande på akutmottagningar. 

Kvantitativ metod valdes bort då upplevelser är svåra att mäta och presentera i diagramform 

för att besvara syftet. Intervjustudie diskuterades även som ett alternativ för examensarbetet 
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för att fånga personliga upplevelser utefter syftet. Ansökningar om tillstånd hos aktuella 

instanser för intervjuer av sjuksköterskor på akutmottagningar riskerade att bli för 

tidskrävande. För validitet i studien skulle behovet av tillräckligt med underlag i form av 

sjuksköterskor på olika akutmottagningar behövas. Deltagande i intervjuer skulle vara 

frivilligt vilket skulle vara ett risktagande då examensarbetet är begränsat i tid där utrymme 

för inväntande av respondenter inte fanns, därav blev aldrig intervjustudie aktuellt. När valet 

av metod var färdigt påbörjades arbetet med att finna passande sökord för att finna lämpliga 

vårdvetenskapliga artiklar för studien. Sökorden skulle även ge tillräckligt med material som 

krävdes i studien. Under arbetets gång har sökord prövats och förkastats då sökträffarna inte 

svarade an på syftet. Användandet av sökord kan ses som en stor utmaning i processen att 

söka information (Östlund, 2012).  

Artiklarna söktes fram genom vårdvetenskapliga databaser Cinahl+ och Pubmed med valda 

sökord, där sökorden testades i olika konstellationer för bästa resultat. Genom bilagor i 

studien presenteras sökvägarna och kan återskapas. För att begränsa antalet sökträffar som 

sökningarna gav gjordes val i databassökningarna att endast visa artiklar som kunde laddas 

ner online i sin helhet och för aktuell forskning fick inte artiklarna vara äldre än från år 2006. 

Användande av databasernas möjligheter till avgränsningar är praktiskt för att hitta artiklar 

av intresse (Axelsson, 2008). Avgränsningar gjordes också utifrån Friberg (2012) urval där 

artiklarna skulle vara publicerade i vårdvetenskapliga publikationer och vara peer reviewed 

för tillförsäkran av giltighet. Begränsning i valet av artiklar menar författarna ligger i att 

endast två databaser nyttjades. Risken fanns att artiklar som hade kunnat bidra till studien 

vad gäller kvalité och tillförlitlighet har förbisetts. Vilket språk som artiklarna författades i 

har tillika riskerat att artiklar som möjligen kunnat bidra har missats då författarna endast 

valde artiklar skrivna på svenska och engelska. Exkluderingen av artiklar utifrån språk 

grundar sig på författarnas begränsning i språkkunskaper då andra språk än svenska och 

engelska inte hade kunnat tolkas och analyserats med rättvisa och trovärdighet. Genom 

avgränsningar i sökningarna blev antalet sökträffar hanterbara för författarna att äga 

möjlighet att läsa sammanfattningen av artiklarna. Ställning togs efter läsning av 

sammanfattningen om artikeln skulle gå vidare i en utförligare granskning för att validera om 

artikeln passade syftet och var aktuell för studien. Artiklar där osäkerhet rådde om de skulle 

ingå i denna studie lästes av båda författarna för ställningstagande att ingå eller förkastas. 

Tolkningar gjorda utifrån författarnas förförståelse, kompetens och inställning vad gäller 

artiklarnas giltighet för studien kan alltid ifrågasättas. Intentionen från författarna har dock 

under hela arbetet varit öppenhet och saklighet utan inblandning av egna åsikter i valet av 

artiklar till studien där överförbarheten garanteras. Artiklarna som användes i studien 

härstammade från vitt skilda länder, vilka var Australien, Hong-Kong (Kina), Iran, Spanien, 

Storbritannien, Sverige och USA. Studien kan påstå att den skildrar en global bild på 

sjuksköterskors vårdande med infallsvinklar från ett österländskt perspektiv. Vilket 

uppfattades som en styrka i studien då inga avgränsningar vad gäller geografi, religion eller 

nationaliteter antogs i syftet. Viktigt att poängtera att studien inte endast representerade 

sjuksköterskors upplevelser av vårdande på akutmottagningar i Sverige.  

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU (2014) mall utifrån fem huvudrubriker: syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat, därefter gjordes en skattning av kvalitén. 

Granskningen har av författarna utförts med noggrannhet. Vissa frågeställningar ansågs 
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svåra att besvara i kvalitetsgranskningen av artiklarna. Helhetsbedömning gjordes som ett 

sista steg för skattning av artiklarna efter tre skattningsgrader, hög, medelhög och låg kvalité. 

Objektivitet och kritiskt förhållningssätt gentemot artiklarna i kvalitetsgranskningen har 

hållits av författarna när skattningsbetyg har utdelats. Tolkningar utförda av det här slaget 

kan alltid öppna upp för vidare diskussioner huruvida korrekthet och giltighet uppnås. 

Författarna anser dock att skattningen av artiklarna överensstämmer med artiklarnas kvalité. 

Kvalitativa vetenskapliga artiklar genomgår väldigt minutiös kvalitetsgranskning, men där 

tillämpning av generella kvalitetskrav inte är möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Artikelgranskning enligt Friberg (2012) valdes först som granskningsmall när studien 

påbörjades. Frågornas konstruktion enligt Friberg (2012) bygger på att frågorna besvaras 

med kommentarer. Artikelkvalitén lämpade sig inte att besvaras med ja eller nej svar och 

konstruktion av något slags poängsystem ansågs inte kunna utföras med trovärdigheten 

bevarad. För att besvara frågorna skulle en omfattande redovisning behöva ges av artiklarna 

för att uppnå en rättvis och tillförlitlig granskning. Därav valdes artikelgranskning enligt SBU 

(2014) granskningsmall. Analysmetod enligt Evans (2002) valdes som hjälp i analysen av 

artiklarna som sker i fyra steg. Metoden valdes utifrån att författarna ansåg den begriplig att 

förstå för att så långt som möjligt kunna följa stegen i analysen med korrekthet som Evans 

(2002) har beskrivit stegen. Misstolkningar och brister i översättningar kan förekomma då 

engelska inte är modersmål. Tolkningar och översättningar är utförda av författarna efter 

bästa förmåga och vilja att nå trovärdighet. Författarna gör inga anspråk på att ha utfört den 

enda möjliga tolkningen av materialet. Andra forskare under likartade förutsättningar ska 

kunna få fram ett liknande resultat vilket garanterar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). 

Studien ska även kunna äga möjlighet utföras i andra sammanhang med liknande resultat 

vilket ger överförbarhet (Polit & Beck, 2012). Författarna har under hela arbetets gång tagit 

hjälp av digitala översättningsprogram och synonymordlistor för att kunna förstå hela 

innebörden i texter och som garanti att översättningarna håller en hög standard. Efter 

flertalet grundliga genomläsningar av artiklarna identifierades nyckelfynd som svarar an mot 

syftet och bidrar till att svara på studiens problemformulering. Subteman skapades utifrån 

nyckelfynden efter ett stort pusslande om vilka likheter och olikheter som gick att finna. 

Under arbetets gång har antalet subteman reducerats då flertal nyckelfynd hade liknande 

innebörd som återfanns desto mer författarna arbetade med texterna. En svaghet i resultatet 

kan vara avsaknad av systematiskt tillvägagångssätt för sammanförande av nyckelfynd, 

subteman som tillsammans skapar teman för resultatet. Vilket kan anses ge lägre 

trovärdighet för studien. I resultatdelen presenteras alla nyckelfynd, subteman och teman i 

tabellform vilket ger en transparens och öppenhet för läsaren att själv tolka trovärdigheten i 

studien. Det krävs en ambition att så sanningsenligt som möjligt återge resultatet och 

därigenom ge arbetet giltighet (Polit & Beck, 2012). Citat har använts för att belysa och 

förstärka delar av resultatet för att i högre grad föra fram viktiga detaljer. Citaten är skrivna i 

sin helhet på engelska för att inte riskera en förändring av innehållet i en översättning och 

presenteras i samma teckenstorlek som övrig text. Om mindre teckenstorlek används kan 

citatet framstå som mindre betydelsefullt att läsa (Trost, 2008). Objektivitet har så långt som 

möjligt försökt att hållas men där inslag av subjektivitet är helt ofrånkomligt medvetet eller 

omedvetet under arbetets gång. 
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6.3 Etikdiskussion 

Arbetet har utgått ifrån Codex (2015) etiska riktlinjer och Polit & Beck (2012). Inga etiska 

dilemman eller hinder uppstod under arbetets gång. Artiklar som användes var publicerade 

på engelska där misstolkningar av innebörden kunde vara möjligt. Vid tveksamhet vid 

översättning har elektroniska översättningsprogram använts som hjälpmedel där även en 

diskussion fördes mellan författarna så tolkningarna var likvärdiga. Forskningsfusk eller 

oredlighet i det vetenskapliga har inte förekommit under arbetet vad gäller plagiat eller 

förfalskning. Översättningar av citaten som användes i resultatet har inte gjorts för att 

minimera risken för feltolkningar och i syfte att bevara budskapet i sin helhet. I referenslistan 

som följer APA-manualen existerar allt ursprungsmaterial som används i arbetet och ger 

läsaren vid intresse möjlighet att eftersöka ursprungsmaterialet. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande på 

akutmottagningar. Det blev tydligt att sjuksköterskor ställdes inför flera utmaningar i 

vårdandet som utgjorde hinder i att vårda hela människan utifrån alla behov. 

Framgångsfaktorer identifierades som bör ses som applicerbara för att möta hindren. 

Arbetspassen för sjuksköterskorna upplevdes som att arbeta under konstant press. Orsaker 

som stress, bemanning, resursbrist, kunskapsbrist, otillräcklighet, frustration, prioriteringar 

och bristfälligt stöd från ledningen framkom i sjuksköterskors upplevelser. I huvudsak visade 

resultatet på att ständiga omprioriteringar kunde medföra att fokus inte låg på vårdandet 

utifrån hela människan utan tenderade att handla mer om den medicintekniska vården. 

Risker fanns att patienternas behov inte tillgodosågs. Akutmottagningar beskrevs som en 

komplex vårdmiljö där de fanns förväntningar på att sjukskötskor skulle besitta kunskap om 

alla tänkbara patienter. Akutmottagningarna upplevdes som hektiska arbetsplatser där 

arbetet fortskred i en hög arbetstakt med snabba bedömningar och tidsatta mål. Miljön 

upplevdes som ljudlig och intensiv som inte alltid var anpassad för alla patientkategorier. 

Korta vårdtider kunde visa sig betyda sämre vårdkvalité, då tid för planering av vårdandet 

inte fanns. Stress var ett tydligt hinder för god vård och kunde visa sig i förtvivlan som ställde 

sjuksköterskornas profession på prov. Frustration och hopplöshet hos sjuksköterskorna 

uppenbarade sig. Trötthet och likgiltighet inför vårdandet var framträdande hinder för att 

kunna ge god vård där patienter inte alltid blev tillfredsställda. Känslomässiga behov hos 

patienterna kunde vara svåra att uppfylla. Sjuksköterskor upplevde att mycket människor på 

akutmottagningarna där patienter och närstående som önskade vara delaktiga i vårdandet 

kunde vara energikrävande. Sjuksköterskorna upplevde en frustration och maktlöshet för det 

okända, då de ständigt var obekanta med diagnoser, förväntningar, bedömningar och 

utvecklingen av patienternas tillstånd. Frustration för komplexa situationer, vad som var bäst 

för patienter kunde medföra etiska dilemman i arbetslaget. En brist på samarbetsförmåga i 

kontakten med ledningen kunde påverka arbetsklimatet. Handledning och stöttning var 

bitvis bristfällig, där sjuksköterskorna upplevde att det inte visste vart de kunde vända sig i 
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svåra situationer. Motivation och drivkraften för vårdande minskade i förhållande till 

arbetsbördan. Erfarenhet och kunskap var individuellt och behov av fortbildning 

efterfrågades för att kunna möta alla patientkategorier. Förmåga till självständigt arbete och 

självförtroende i vårdandet var kopplat till övning och erfarenhet. En förståelse och insikt för 

patienternas behovsställning var viktigt i byggandet av vårdrelationer. Vårdandet 

underlättades av förtroende från patienter. Självförtroende och tilltro till vårdandet var 

viktigt för att kunna agera som patienternas ombud. Att vara patienternas ombud handlade 

också om att kunna skydda patienterna från risker och skador i vårdandet. Det framkommer 

inslag av framgångsfaktorer i en annars komplex vårdmiljö. En utvecklad simultanförmåga 

kunde öka effektiviteten där teamarbete var en förutsättning för att kunna hantera 

emotionella och psykiska påfrestningar i vårdandet. Tveksamhet väcktes angående 

användbarheten av enskilda modeller och teorier i praktiken. Kombinationen av dessa kunde 

eventuellt öka kunskaperna hos sjuksköterskor att hantera vardagen på akutmottagningarna. 

Om utbrändhet och stress kunde minskas där en motivationsökning uppstod för att arbeta 

inom akutsjukvården, kunde det tolkas som en stor vinst. Fördjupade kunskaper kring 

sjuksköterskors vårdande på akutmottagningar genom intervjustudier föreslås. Då denna 

studie inte kan anses representera förhållandena på svenska akutmottagningar, vore det av 

författarnas intresse att en studie ur ett svenskt perspektiv görs för identifiering av faktorer 

som påverkar och hur förutsättningarna ser ut för vårdandet. 
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