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Sammanfattning 

Bakgrund: Arbetsmiljön på akutmottagningen är komplex och ständigt föränderlig. 

Sjuksköterskan förväntas hantera ett högt inflöde av patienter med varierande 

omvårdnadsbehov och allvarlighetsgrad. I takt med en allt högre arbetsbelastning, 

överbelagda sjukhus, långa väntetider och sjuksköterskebrist är det angeläget att tydliggöra 

hur sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen ser ut och vad det har betydelse för 

patientsäkerheten. Syfte: Studiens syfte var att sammanställa forskning om sjuksköterskans 

arbetsmiljö på akutmottagningen med särskilt fokus på patientsäkerhet. Metod: Studien 

genomfördes som en beskrivande litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söktes i Pubmed och Cinahl samt via sekundär sökning. Resultatet: Genom att 

identifiera och kategorisera mönster och centrala teman i artiklarna kunde bärande aspekter 

passande syftet sammanställas. Analysen resulterade i två huvudområden: ”Sjuksköterskans 

arbetsmiljö på akutmottagningen” och ”Arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten”. I 

sjuksköterskans arbetsmiljö framträdde sex faktorer som presenteras med underrubrikerna: 

arbetsbelastning, erfarenhet/kompetens, teamarbete, kommunikation, avbrott/störningar och 

ledning/organisation. Slutsats: Flera faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö på 

akutmottagningen har betydelse för patientsäkerheten. Faktorer som hög arbetsbelastning kan 

ses som både positivt och negativt beroende på sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och 

personlighet. Vidare är tydlig organisatorisk ansvarsfördelning, ett välfungerande teamarbete 

med rak och riktad kommunikation av betydelse för arbetsmiljön och patientsäkerheten. När 

patientsäkerheten äventyras är det ofta brister i en eller flera arbetsmiljöfaktorer. Om nämnda 

faktorer är välfungerande finns förutsättningar för en god arbetsmiljö vilket gynnar 

vårdkvaliteten samt personalens arbetsglädje. 
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Abstract: The working environment within emergency care is complex and constantly 

changing. The nurse is expected to handle high inflows of patients with variety of severity and 

care needs. In keeping with increasing workload, overcrowded hospitals, long waiting times 

and lack of nurses it is important to clarify the nurse´s work environment in emergency care 

and its influence on patients’ safety. Purpose: The purpose of the study was to compile 

nurse´s working environment research within the emergency department with a particular 

focus on patient’s safety. Method: The study was conducted as a descriptive literature study 

based on 14 scientific articles. The articles referenced were searched in Pubmed and Cinahl, 

as well as via a secondary search. Results: By identifying and categorizing patterns and key 

themes in the articles, fundamental aspects could be compiled. The analysis resulted in two 

main areas: “Nurse´s working environment within emergency departments” and “the work 

environments influence on patients’ safety”. In the nurses working environment, six different 

influencing factors are described; workload, experience, teamwork, communication, 

interruptions and organization. Conclusion: Several factors in the nurse's work environment 

within emergency care are important for patient safety. Factors like high workload can be 

both positive and negative depending on the nurse's skills, experience and personality. 

Furthermore, clear organizational allocation of responsibilities, well-functioning teamwork 

and objective, direct communication is of importance to the work environment and patient 

safety. There are often shortcomings in one or more work environments where the patient’s 

safety is compromised. The presence of well - functioning factors in the work environment 

provide beneficial conditions for quality of patient care and staff satisfaction. 
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1. Inledning 
 
Sjuksköterskor larmar om en allt högre arbetsbelastning och vårdpersonal på 

akutmottagningar uttrycker stress och en oro för att patientsäkerheten hotas i en ohållbar 

arbetsmiljö (Olsson, 2017; Socialstyrelsen, 2015). Även Institutionen för Vård och Omsorg 

[IVO] (2016) lyfter att patientsäkerheten i sjukvården äventyras då vårdpersonal beskriver en 

arbetsmiljö med bland annat överbelagda sjukhus, vårdplatsbrist, långa väntetider och 

sjuksköterskebrist.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Akutmottagning 
 
Akutmottagningen är en enhet med hög omsättning av patienter som i varierande grad 

behöver akut vård (Wikström, 2012). Varje akutmottagning har sin egen storlek, organisation, 

patientsäkerhetskultur och förutsättning att ta hand om patienter. Där befinner sig samtidigt 

ett varierande antal patienter i olika åldrar och hälsotillstånd (IVO, 2015).  Patienterna som 

söker sig till akutmottagningen upplever att de befinner sig i ett akut medicinskt tillstånd 

(Nyström, 2003). Patientinflödet har på senare tid ökat då fler söker sig direkt till 

akutmottagningen vid oro för sin hälsa med önskemål om bedömning och omhändertagande 

oavsett om det är rätt vårdnivå (Socialstyrelsen, 2015). På akutmottagningen ska patienten 

inte behöva vänta oskäligt lång tid för att få den vård som han eller hon är i behov av. En 

väntetid på under fyra timmar, så kallade ”4-timmars målet”, är det mål som många 

akutmottagningar har (Socialstyrelsen, 2014). Flera faktorer ses som orsaker till att, var för 

sig eller tillsammans, kan resultera i olika långa väntetider, såsom det ökade och ojämna 

dygnsflödet av patienter, arbetssättet och bemanningen samt beläggningssituationen på 

sjukhusets avdelningar (Socialstyrelsen, 2015).   

 

2.2 Akutsjukvård 
 
Med akutsjukvård menas den vård och omvårdnad som ges till den person som drabbats av 

plötslig ohälsa, utan begränsning till tid eller organisatorisk tillhörighet. Den skall bedrivas 

dygnet runt oberoende av plats och verksamhet. Akutsjukvård som verksamhetsområde står 

inför stora förändringar med syfte att patientens möte med vården förbättras, patientens 
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vårdbehov tillgodoses samt motsvara samhällets förväntningar på en god, säker och 

tillgänglig vård (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Stora krav ställs på personalens kunskap och beslutsamhet att ge patienten adekvat 

behandling i rätt ordning och tid (Wikström, 2012). Akutsjukvården bör präglas av både 

medicinsk kompetens och omsorgsinriktad omvårdnad (Nyström, 2003). Detta innebär för 

bland annat sjuksköterskor på akutmottagningen att det krävs en snabb bedömning och ett 

snabbt och säkert omhändertagande (IVO, 2015). Utifrån att akutsjukvården står inför stora 

utmaningar har ett nationellt dokument tagits fram som beskriver den kompetens som 

akutsjuksköterskan behöver. Akutsjuksköterskan ska ha en beredskap inför det oväntade och 

oförutsägbara och kunna ge avancerad omvårdnad baserad på evidens och bästa praxis oavsett 

allvarlighetsgrad till den akut sjuka patienten på ett professionellt sätt (Riksföreningen för 

Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

För att möta utmaningarna i akutsjukvården är ”Lean” en arbetsstruktur som implementerats. 

Ursprungligen kommer Leanprincipen från den japanska biltillverkaren Toyota. I 

akutsjukvården är tanken att dela upp patientflöden efter handläggningsprocesser. Patienter 

med liknande vårdbehov går direkt till ett team där alla resurser finns för att processen ska 

kunna slutföras i ett steg. Syftet med detta är att behovet av koordination minskar, resurser 

sparas och när de olika professionerna arbetar tillsammans i team, leder det till ökad 

kommunikation och ger lärande i det dagliga arbetet (Enander & Stockholms läns landsting, 

2007).   

Ett arbetssätt som används på akutmottagningen är en flödesprocess som kallas triage vilket 

innebär att patienterna vid sin ankomst systematiskt kategoriseras utifrån hur snabbt hon/han 

behöver tas om hand med hänsyn till sitt hälsotillstånd. Triagering är ett värdefullt arbetssätt 

för att påskynda genomströmningen av patienter på akutmottagningen samt fånga upp 

patienter med allvarliga sjukdomstillstånd. Vissa akutmottagningar använder sig även av 

teamtriage, vilket innebär att triageringen utförs tillsammans av vårdlag bestående av olika 

personalkategorier som läkare, sjuksköterska och undersköterska (Triage och flödesprocesser 

på akutmottagningen, 2010). 

 

 I hälso- och sjukvården är god kommunikation grundläggande för en säker vård. Inom 

akutsjukvård innebär det att den behöver vara strukturerad och effektiv för att minska risken 

att information glöms bort eller missuppfattas. En vanlig kommunikationsmodell som 
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används är SBAR som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. 

Syftet med denna modell är att skapa en gemensam struktur med förutsättningar för att 

kommunikationen blir tydlig, relevant, direkt och säker (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2017). 

 

2.3 Patientsäkerhet  
 
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Enligt patientsäkerhetslagen innebär 

en vårdskada att en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

vilken hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården (Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling [SFS] 

2010:2010:659 t.o.m. SFS 2017:62).  

 

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

patientsäkerheten ska säkerställas. I lagen finns bland annat bestämmelser om vårdgivarens 

skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vidare finns lagar om 

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

bär hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 

arbetsuppgifter, 2§, samt är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, 4§.  

 

Personalen är även ålagd att till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, denna lag kallas lex Maria, 4§. 

Inom slutenvården drabbas nästan var tionde patient av vårdskada, en skada som inte har med 

den underliggande sjukdomen att göra och som hade kunnat undvikas. Bristande 

patientsäkerhet orsakar vårdskador vilket i sin tur medför både mänskligt lidande och 

betydande kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Socialstyrelsen (2016) har tagit fram ett vägledningsdokument ”God vård” där de menar att 

hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, 

effektiv och jämlik samt att vården ska ges i rimlig tid. När det uppstår brister i 

patientsäkerheten finns ofta orsaker i vårdens ledning, organisation eller bristfälliga rutiner för 

samverkan och kommunikation (Socialstyrelsen, 2009). I Socialstyrelsens lägesrapport inom 

patientsäkerhet 2016 (Socialstyrelsen, 2016) framkom att organisationen på akutmottagningen 

inte motsvarar dagens behov av sjukvård. Säkerhetsrisker som påtalas är vårdplatsbrist, 
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otillräckliga lokaler, ”fel patienter” och bristande journalsystem. Vidare även kompetensbrist 

hos personal, otillräcklig bemanning och hög arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2016).  I en 

studie fick experter inom svenskt patientsäkerhetsarbete rangordna faktorer som har betydelse 

för ökad patientsäkerhet. Det viktigaste ansågs vara en organisationskultur som uppmuntrar 

rapportering och undviker skuldbeläggande, därefter bättre kommunikation mellan personal 

och patienter samt personal emellan (Roback m.fl., 2012).  

 

Törner m.fl. (2013) fann att ett bra patientsäkerhetsklimat har betydelse för patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsklimat eller -kultur definierades där som personalgruppens gemensamma 

upplevelser och tolkningar av organisationens policy, procedurer och utförande i relation till 

säkerhet. När arbetsgruppen uppfattar denna policy genom kommunikation och social 

interaktion och tillsammans tolkar dessa perceptioner, växer en gemensam mening och 

ordning fram i gruppen avseende hur säkerhet värderas och bör hanteras (Törner, Eklöf, 

Larsman, & Pousette, 2013). 

 

2.4 Arbetsmiljö 
 
Enligt arbetsmiljöverket [AMV], (2017) definieras arbetsmiljön av alla förhållanden som 

omfattas på en arbetsplats så som, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden (AMV, 

2017). Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen med ändamålet "att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö" (Arbetsmiljölag [AML], 

1977:1160) SFS 1977:1977:1160 t.o.m. SFS 2016:961). Det är arbetsgivarens ansvar att 

arbeta för en bra arbetsmiljö och för förbättringsarbeten i arbetsmiljön. Arbete skall 

planläggas och anordnas så att den kan utföras i en sund och säker miljö 

(Arbetsmiljöförordningen [AMF], 1977:1166, SFS 1977:1977:1166 t.o.m. SFS 2015:16). 

Förutom att minska risken för skador och olyckor handlar det även om psykisk hälsa, 

välmående och sociala behov. Ny föreskrift angående organisatorisk och social arbetsmiljö 

trädde i kraft 2016 med syftet att en god arbetsmiljö och dess sociala förhållanden skall 

främjas (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], 2015:4). I en studie där mer än tusen 

sjuksköterskor på Irland svarade på en enkät om arbetsmiljö relaterat till patientsäkerhet 

visade resultatet att kompetensen och utbildningsnivån hos sjuksköterskan tillsammans med 

en god arbetsmiljö upplevdes ha signifikant betydelse för patientsäkerheten (Kirwan, 

Matthews, & Scott, 2013). När sjuksköterskorna upplevde att de arbetade i en god arbetsmiljö 

resulterade det i att de kände sig säkrare och en större andel händelserapporteringar anmäldes. 
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Vid ökad arbetsbelastning för anställda i hälso- och sjukvård finns risk för att allt fler drabbas 

av stressrelaterad ohälsa på grund av försämrad arbetsmiljö och personalbrist. Otillräcklig 

bemanning äventyrar patientsäkerheten genom att behandlingar försenas eller uteblir helt och 

eventuell försämring av patientens tillstånd missas (IVO, 2016; Wolf, Perhats, Delao, Clark, 

& Moon, 2017). I ett europeiskt projekt med psykosociala riskbedömningar där 11 länder 

deltog visade resultatet att då det psykosociala arbetsmiljöarbetet inte fungerade angavs 

orsaker som tidsbrist, avsaknad av rutiner, förändringar och att man i organisationen inte 

tänker på den psykosociala arbetsmiljön i arbetsmiljöarbetet (AMV, 2013). Även hinder för 

arbetsmiljöarbete uppgavs såsom ekonomi, kunskapsbrister och att det inte är tillräckligt 

”högt i tak” för att diskutera arbetsmiljöproblemen.  

 

En stressad arbetstagare presterar sämre och en stressig arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten (AMV, 2012). Med stress menas den reaktion på obalans mellan 

belastningar som man utsätts för och de resurser man har för att hantera dessa 

(Socialstyrelsen, 2003). Hur stress upplevs kan bero på individens handlingsutrymme, socialt 

stöd, tidigare erfarenheter och kompetens. Vid eller inför en händelse eller belastning kan 

stress vara positiv och ge kraft men då belastningen pågår under lång tid kan det leda till 

negativa konsekvenser beroende på den fysiologiska påfrestning som individen utsätts för när 

krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon eller han förmår eller kan klara 

(AMV, 2013). 

 

2.5 Akutmottagningens arbetsmiljö 

 
Arbetsmiljön på akutmottagningen kännetecknas av flera pågående arbetsprocesser som 

samtidigt skall interagera med varandra, detta innebär att akutsjukvården klassas som 

högriskmiljö. En sådan miljö i kombination med behovet att snabbt kunna bedöma, prioritera, 

evaluera och omvärdera patientens tillstånd ställer stora krav på akutsjuksköterskan vid 

säkerställandet av en säker vård (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Av olika stressfaktorer i akutsjukvården upplevde sjuksköterskor att hög arbetsbelastning 

påverkade både patienter och personal negativt (Josefsson, Bergman, & Forsberg, 2009). I en 

annan studie beskrev sjuksköterskor på akutmottagning bland annat att bemanningen tillsätts 
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utifrån akutmottagningens fysiska miljö och kapacitet och inte utifrån allvarlighetsgraden i 

patienternas tillstånd samt antal väntande patienter (Wolf m.fl., 2017).  

 

2.6 Teoretiskt ramverk 
 
”The six domains of health care quality” är ett ramverk som tagits fram av Institute of 

medicine (IOM) vilket innehåller sex mål för hälso - och sjukvården för att upprätthålla hög 

säkerhet och kvalitet (Agency for Healthcare Research & Quality [AHRQ], 2016). Charles 

Vincent, professor i klinisk patientsäkerhet och en av författarna till ramverket menar att 

patientsäkerheten är grunden för god patientvård med kvalitet. Annars kan vården likaväl som 

att bota ge skada (Vincent, 2010, s. 2). Vidare menar han att kliniken eller organisationen som 

prioriterar patientsäkerheten ger den vård vi alla vill ha. Ramverket och de sex målen är 

utarbetat utifrån flertalet studier om rapporteringar och händelseanalyser av vårdskador. De 

sex målen redogörs som: "Safe"- med meningen att undvika skador på patienter från den vård 

som är avsedd att hjälpa dem, "Effective"- ge evidensbaserad vård grundad på vetenskaplig 

kunskap, "Patient-centered"- ge vård som respekterar och utgår från den individuella 

patientens önskemål, behov och värderingar i alla kliniska beslut, "Timely"- att minska 

väntetider och ibland skadliga förseningar för både de som får och de som ger vård, 

"Effecient"- att undvika slöseri på resurser som inte gynnar patienten såsom onödig 

utrustning, material, behandlingar och administration, "Equatible"- ge vård som inte varierar i 

kvalitet på grund av personliga egenskaper som kön, etnicitet, geografiskt läge och 

socioekonomisk status (AHRQ, 2016; Vincent, 2010).  

 

Sex kärnkompetenser har utarbetats för vårdens samtliga professioner (”Säker vård”, 2016). 

IOM`s ramverk ligger till grund för ”Quality and safe education for nurses” (QSEN), 

kompetensbeskrivning med rekommendationen att all vårdutbildning skall innefatta 

kärnkompetenser som kompletterar varandra för att skapa hög patientsäkerhet och bättre 

vårdkvalitet. De sex kärnkompetenserna som ska ingå beskrivs som (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014):  

 Säker vård- då patienter inte bör drabbas av skador vid vård och behandling som inte 

skulle ha uppkommit om rätt rutiner, kunskapsbaserade metoder och tekniker använts 

samt om vården utförts med rätt kompetens.  

 Personcentrerad vård- med vårdtagaren i fokus där omvårdnaden utgår från att 

patienten betraktas som person med sin egen upplevelse och utifrån patientens egen 
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berättelse ska dennes behov identifieras och mötas. Patientens delaktighet kan bidra 

till att kvaliteten och säkerheten i dennes vård ökar.  

 Teamarbet - ett bra teamarbete innebär att yrkeskompetenserna används effektivt i en 

helhetssyn som är meningsfull för patienten. Genom att komplettera kompetenser och 

kontinuitet främjas ett bättre resultat för patienten.  

 Evidensbaserad vård- ge vård med de metoder som gör mest nytta för patienten och är 

mest kostnadseffektiva baserad på värderad kunskap som sammanställts i 

kunskapsöversikter, nationella riktlinjer och/eller vårdprogram.  

 Förbättringskunskap- att arbeta kontinuerligt och lärandestyrt med 

kvalitetsutveckling. Att följa upp och förbättra kvaliteten på vården med struktur, 

vårdprocesser och resultat för olika patientgrupper.  

 Informatik- användning och utveckling av olika informations- och 

kommunikationssystem som till exempel journalsystem och kvalitetsregister är viktigt 

för att vården ska kunna möta ökade krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och 

tillgänglighet 

 

Säkerhetsarbete i hälso- och sjukvården är nödvändigt för att förhindra både individ-och 

systemrelaterade misstag som kan bidra till skador för patient och även personal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Säker vård kräver samarbete med andra professioner samt med 

patienter och närstående, oavsett var vården ges. Det räcker inte med kunskaper utifrån den 

egna professionen (”Säker vård”, 2016). För att sjuksköterskan ska kunna utveckla sin 

kompetens anses de sex kärnkompetenserna centrala för att planera, genomföra, utvärdera och 

främst för att kunna utveckla omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2.7 Problemformulering 
 
Sjuksköterskan på akutmottagningen arbetar i en komplex och ständigt föränderlig miljö med 

stort ansvar i kombination med hög arbetsbelastning. Därtill kommer att arbetsmiljön på 

akutmottagningen inte är statisk utan är beroende av patientinflöde och patienternas 

omvårdnadsbehov relaterat till allvarlighetsgrad och vårdplatstillgång. Vidare har det 

framkommit att organisationen på akutmottagningen inte motsvarar dagens behov av 

sjukvård. Därmed är det angeläget att utifrån aktuell forskning studera hur sjuksköterskans 

arbetsmiljö på akutmottagningen beskrivs och dess betydelse för patientsäkerheten. 
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2.8 Syfte  

 
Syftet med denna studie var att sammanställa forskning om sjuksköterskans arbetsmiljö på 

akutmottagningen med särskilt fokus på patientsäkerhet. 

 

2.9 Frågeställning 
 
Vilka faktorer beskrivs ha betydelse för sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen? 

Vilken betydelse har sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen för patientsäkerheten? 

 

 

3. Metod  
 

3.1. Design 
 
För att systematiskt kunna sammanställa och bearbeta vad forskning visat valdes en 

beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

3.2 Urval  
 
Artiklarna söktes via databaserna Pubmed och Cinahl. Sökord som användes var patient 

safety, emergency department, work environment, nurse, quality of care och care. Även ord 

med trunkering som nurs* samt boolesk sökteknik med framförallt ordet AND användes. För 

att få fram ytterligare och nyare material har även sekundärsökning tillämpats genom att 

studera referenslistor och upphovsuppgifter, så kallad personsökning (Friberg, 2012). 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa studier användes för att få olika typer av 

information så ämnet belyses ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 

2012). Inklusionskriterier var att använda artiklar publicerade mellan år 2006 - 2017 för att få 

så aktuell forskning som möjligt. Artiklarnas innehåll skulle utgå från akutmottagningar samt 

ha fokus på sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhet. Svårighet fanns att hitta 

tillräckligt med artiklar som enbart utgick från sjuksköterskans perspektiv därför inkluderades 

även artiklar där övriga yrkesroller deltog men där studiens fokus var på arbetsmiljön på 

akutmottagningen samt inkluderade sjuksköterskans profession. Artiklar som exkluderades 

var de med låg kvalitet och studier som hade fokus på andra personalgrupper samt när de 

handlade om den fysiska arbetsmiljön. Totalt lästes 27 artiklar, 10 stycken föll bort då de inte 
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höll sig inom ramen för inklusions- och exklusionskriterierna. Kvar blev 17 artiklar som 

valdes ut för en kvalitetsgranskning. Av dessa exkluderades ytterligare tre artiklar då det vid 

närmare granskning visade att en artikel var en litteraturstudie, en beskrev arbetsmiljön på en 

akutvårdsavdelning och inte akutmottagning och den tredje utgick från patientens perspektiv.  

Slutligen valdes 14 artiklar ut, som passade studiens syfte samt höll hög kvalitet (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=5 

CINAHL Patient safety AND 
Emergency 
departmentAND 
Work environment 

10960 
 
116 
5 
 

0 
 
1 
3 
 

0 
 
0 
0 

 
 
 
0 

CINAHL Patient safety AND 
Emergency department 
AND 
Nurse* 

10960 
116 
 
57 

0 
0 
 
4 
 

0 
0 
 
0 
 

 
 
 
0 

CINAHL Patient safety AND 
Emergency department 
AND 
Nurse AND 
Quality of care 

10960 
116 
 
57 
22 

0 
0 
 
0 
2 
 

0 
0 
 
0 
0 
 

 
 
 
 
0 

CINAHL Quality of care AND 
Emergency department  
AND 
Nurs* 

20283 
241 
 
105 

0 
0 
 
3 

0 
0 
 
1 

 
 
 
1 

PubMed Patient safety AND 
Emergency department 
AND 
Work environment 

110595 
4496 
 
127 

0 
0 
 
9 

0 
0 
 
4 

 
 
 
3 

PubMed Patient safety AND 
Emergency department 
AND Nurs* 

110595 
4496 
64 

0 
0 
3 

0 
0 
2 

 
 
0 

PubMed Patient safety AND 
Emergency department 
AND  
Work environmentAND 
Care  

110595 
4496 
 
127 
11 

0 
0 
 
0 
1 

0 
0 
 
0 
1 

 
 
 
 
1 
 

 

Genom artikelsökningen via ovan nämnda databaser upptäcktes att samma artiklar upprepades 

i sökresultatet. Vidare gjordes då en sekundärsökning genom att manuellt studera intressanta 

artiklars referenslistor samt vad ledande författare inom ämnet publicerat. Sökning gjordes i 

google schoolar där personsökning med författares namn och/eller sökord såsom patient 

safety, emergency department, work environment, nurse och care användes i olika 

kombinationer. Då ämnet är högaktuellt i pressen så gjordes även sökning via aktuella, 



10 

forskningsbaserade tidskriftsartiklar såsom i vårdfokus, omvårdnadsmagasinet. Utifrån 

intressanta artiklars källhänvisning eller utifrån i artiklarnas nämnda originalförfattare, med 

en fritextsökning i pubmed kunde originalartiklarna i fulltext hittas. Genom denna 

sekundärsökning hittades resterande (n=9) artiklar som passade studiens syfte och 

frågeställning.  

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet  
 
För att hålla hög kvalitet på resultatet har en kvalitetsbedömning av artiklarna gjorts enligt 

granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier. Mallarna är hämtade från 

Högskolan Dalarnas studentportal. I kvalitetsbedömningen graderades de kvalitativa 

artiklarna från noll poäng upp till maximala 25 poäng, de kvantitativa artiklarna från 0 till 

maximala 29 poäng. I artiklar med blandad metod bedömdes den kvalitativa respektive 

kvantitativa delen var för sig (bilaga 2). 

 

3.4 Tillvägagångssätt  
 
Artiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl som kompletterades med 

sekundärsökning via information i de bibliografiska posterna, fritext och via referenslistor för 

att hitta artiklar skrivna av inom ämnet ledande författare. Abstrakt lästes individuellt för att 

hitta de artiklar som verkade passa studiens syfte. Efter gemensam diskussion togs beslut om 

vilka artiklar som skulle väljas ut och delades upp för att läsas i fulltext.  Återstående artiklar 

lästes sedan av båda författarna. Genom fysiska träffar har gemensamt resultat- och 

diskussionsdelen sammanställts. 

 

3.5 Analys och tolkning av data  
 
En innehållsanalys, enligt Forsberg & Wengström (2016), gjordes där artiklarnas resultat 

lästes igenom flera gånger för att på ett systematiskt och stegvist sätt kunna klassificera data. 

Frågeställningarna har varit vägledande vid analysen men ett öppet förhållningssätt har 

använts när mönster och centrala teman identifierades och kategoriserades (Forsberg & 

Wengström, 2016). På detta sätt kunde bärande aspekter passande syftet lättare identifieras 

och sammanställas till ett slutresultat (Forsberg & Wengström 2016; Friberg, 2012).  
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3.6 Etiska överväganden 
 
Omvårdnadsforskning skall vägledas av grundläggande etiska principer som att inte skada, 

göra gott, autonomi och rättvisa (Norden, 2003; Polit, 2012). Då litteraturstudien bygger på 

tidigare dokumenterad forskning och frågeställningarna vänder sig till litteraturen och inte till 

personer behövdes inget etiskt tillstånd men etiska överväganden vad gällde urval och 

presentation av resultatet gjordes av författarna. I urvalet valdes studier som hade tillstånd 

från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjordes (Polit, 2016). Alla 

artiklar som ingår i denna litteraturstudie har redovisats. Artiklarna har presenterats utan att 

deras resultat har förvrängts och/eller ändrats (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson 

2012).  

 

4. Resultat 
 
Resultatet bygger på 14 artiklar varav sju kvantitativa, sex kvalitativa och två med blandad 

metod. För att få bredd till resultatet användes både nationella studier och internationella från 

länderna Australien, Nederländerna, Tyskland, USA, Cypern, Irland och England. I analysen 

framkom två tydliga huvudområden som presenteras under rubrikerna: ”sjuksköterskans 

arbetsmiljö på akutmottagningen” och ”arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten”. De 

faktorer i arbetsmiljön som framträdde delades upp i sex områden med underrubrikerna: 

arbetsbelastning, erfarenhet/kompetens, teamarbete, kommunikation, avbrott/störningar och 

ledning/organisation. 
 

4.1 Sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen 
 
4.1.1 Arbetsbelastning 
  
Då patienterna på akutmottagningen översteg det optimala antalet, upplevde intervjuade 

sjuksköterskor stress (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren, & Göransson, 2017). 

Sjuksköterskor upplevde att akutmottagningen blev mer kaotisk och stressig vid högt 

patientinflöde. Stora volymer av akut sjuka patienter och oförutsägbara uppgifter medförde 

oro för fysiskt utrymme, arbetsflöde och teknik vilket upplevdes stressigt och frustrerande för 

sjuksköterskorna (Person, Spiva, & Hart, 2013). De mest nämnda stressande faktorer var att 

hinna med ”4-timmars målet”, för mycket administrativt arbete samt personalbrist 

(Flowerdew, Brown, Russ, Vincent, & Woloshynowych, 2012). Även väntetid till 
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handläggning, provresultat och vårdplats på avdelning samt att arbeta med oerfarna kollegor 

upplevdes som stressande (H. Forsberg, Athlin, & von Thiele Schwarz, 2015). Däremot 

beskrev sjuksköterskor att dagar med lågt flöde, då patientens tid på akutmottagningen blev 

mer än fyra timmar, innebar en ökad arbetsbelastning men upplevdes också som mer effektiva 

och att prestationen och belöningen var högre än vid högt flöde. Vårdkvaliteten ansågs vara 

densamma oavsett flödesnivå (von Thiele Schwarz, Hasson, & Muntlin Athlin, 2016). Högt 

tempo med många parallella arbetsuppgifter ,”multitasking”,  beskrevs inte som stressande av 

sjuksköterskor utan ökade snarare känslan att vara effektiv (H. Forsberg m.fl., 2015).  

4.1.2 Teamarbete 

Teamarbete upplevdes förbättra patientens behandlingsresultat genom att patientens 

vårdbehov identifierades och möttes i ett tidigare stadie (Grover, Porter, & Morphet, 2017). 

Patienten passerade snabbare genom larmkedjan om läkaren och sjuksköterskan arbetade i 

team med fokus på patienten utifrån en tydlig vårdplan (Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 

2016). Genom teamarbete uppskattade sjuksköterskorna att de kunde utforma en lämplig plan 

för patienten och då påbörja behandlingen tre gånger så snabbt. Om teamarbetet var 

välorganiserat upplevde sjuksköterskorna att det ledde till arbetsglädje och reducerade stress 

(Grover m.fl., 2017). Vid införandet av en arbetsmodell med teamtriage enligt leanprincipen 

upplevde sjuksköterskorna en förbättrad patientsäkerhetskultur genom ökat teamarbete inom 

enheten samt även en öppnare kommunikation i teamet (Burström, Letterstål, Engström, 

Berglund, & Enlund, 2014). 

 

Teamarbetet beskrevs ineffektivt och misslyckat i perioder då akutmottagningen hade 

otillräckliga resurser eller kompetensbrist (Grover m.fl., 2017). Subgrupper kunde 

identifieras, som till exempel att det för nya kollegor var svårt att komma in i arbetsgruppen 

och att bara vissa accepterades. Erfarna sjuksköterskor menade att teamarbete med nya 

juniora kollegor upplevdes oprofessionellt då de ansåg att det var viktigt att klara patientflödet 

(Person m.fl., 2013).  

 
4.1.3 Erfarenhet/kompetens 
 
Kompetensutveckling för alla teammedlemmar ansågs lika viktigt som ytterligare pro 

memorian och riktlinjer. Att få kunskap genom praktiska övningar gjorde sjuksköterskorna 

mer redo att ta större ansvar (Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016). Träning i teamwork 
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ansågs vara en viktig och grundläggande komponent i akutmottagningsarbetet (Grover m.fl., 

2017).  

 

Erfarna sjuksköterskor visades i högre grad än kollegor med mindre erfarenhet kunna arbeta 

proaktivt. Sjuksköterskorna med erfarenhet ställde frågor samt identifierade ledtrådar utifrån 

patientens berättelse vilket medförde en noggrannare bedömning. De kunde även förutse en 

passande behandling och vårdplan till skillnad från de mindre erfarna kollegorna (Rehnstrom 

& Dahlborg-Lyckhage, 2016). Det fanns uppfattningar hos personal på akutmottagningar att 

juniora kollegor ej borde starta sin karriär på en akutmottagning (Person m.fl., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde en oro att patientsäkerheten påverkades negativt med oerfaren 

personal eller kollegor som inte hade förmågan att hantera stressiga, simultana situationer (H. 

Forsberg m.fl., 2015). I intervjuer med sjuksköterskor framkom att ha många bollar i luften 

(multitasking) inte upplevdes som något negativt utan snarare tvärtom, att det var en 

nödvändig förutsättning som gjorde akutmottagningen till en attraktiv arbetsplats (H. 

Forsberg m.fl., 2015). 

 

4.1.4 Kommunikation 
 
Vid tillfällen när arbetsmiljön på akutmottagningen var kaotisk och stressig kunde 

kommunikationen vara avgörande inom teamet när det gällde akuta situationer. Kompetens i 

kommunikation hade stor betydelse för arbetsmiljön under teamarbetet. Även hur de senaste 

direktiven från ledningen kommunicerades upplevdes viktigt för personalens arbetsmiljö. 

(Person m.fl., 2013). Vid observationer och intervjuer av olika personalkategorier på en 

akutmottagning framkom det att behandlingsresultatet för ett akut patientfall kunde balansera 

mellan effektiv kommunikation och missuppfattningar. Exempelvis i en akut situation var det 

ibland nödvändigt med en högljudd och extremt rak kommunikation inom teamet för att 

förmedla information utan att det sågs som något negativt (Person m.fl., 2013). Större 

öppenhet i kommunikationen visade sig kunna förbättras efter implementering av en 

flödesorienterad arbetsmodell enligt leanprincipen och med teamtriage (Burström m.fl., 

2014). 

 

Bristande kommunikation mellan personalen på akutmottagningen men även till viss del med 

externa enheter som avdelningar, äldreboenden och primärvård hade i en granskning av lex 

Maria fall visade sig vara en av de vanligaste bidragande faktorer till att fel begicks (Källberg 
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m.fl., 2015). Brister i kommunikation och utebliven information kunde äventyra 

patientsäkerheten vilket i sin tur kunde leda till felbehandlingar, fel vårdnivå samt fördröjning 

i omhändertagandet av patienten (Källberg m.fl., 2017).  

 
4.1.5 Störningar/Avbrott 
 
Störningar och avbrott i arbetet på akutmottagningen kunde kategoriseras i störd och ostörd 

arbetsprocess (Berg m.fl., 2013). Vid hög arbetsbelastning var avbrott extra känsligt för 

patientsäkerheten då arbetsuppgifterna riskerades att bli fel eller kan glömmas bort (Källberg 

m.fl., 2017). Vid en observation av läkare och sjuksköterskors olika arbetsuppgifter på två 

akutmottagningar sågs i genomsnitt 5.1 avbrott per timme. Vanligast observerades dessa 

under informationsutbyte. Mest störande upplevdes avbrotten på sjuksköterske- och 

läkarexpeditionerna, i stationer med högt patientinflöde och i triagen. Observationerna visade 

även att det var mest patientosäkert när avbrotten skedde under beredning av medicin, vid 

dokumentation, interaktionen mellan patient/anhörig och sjuksköterska/ läkare samt 

framställandet av medicintekniska uppgifter (Berg m.fl., 2013).  

 

I observationer av sjuksköterskor sågs att avbrott i kommunikation resulterade i att 

arbetsflödet avstannade (Person m.fl., 2013). Vid rapporter upplevde sjuksköterskorna att 

viktig information kunde missas om kommunikationen avbröts, ibland var dessa avbrott inte 

ens av vikt (Källberg m.fl., 2017). Irrelevanta avbrott med ej akuta ärenden som ansågs kunde 

vänta exempelvis telefonsamtal och sökningar från avdelningar, vänta på kollegor som skulle 

hjälpa till vid beslut och att utrustning eller material saknades där den förväntades finnas 

upplevdes av personalen som störande och negativt (Berg m.fl., 2013).   

 

Vissa avbrott uppfattades däremot som förväntade och nödvändiga för att fullfölja 

arbetsprocessen. Avbrotten upplevdes som icke störande, snarare positiva, beroende på egen 

förväntan på arbetsmiljön samt om avbrottet ansågs vara relevant (Berg m.fl., 2013). Vid 

avbrott i arbetet när det gällde överföring av viktig patientrelaterad information sågs det som 

icke störande utan istället som något positivt för vårdkvaliteten (Weigl, Müller, Holland, 

Wedel, & Woloshynowych, 2016).  
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4.1.6 Ledning/Organisation 
 
Otydlig organisatorisk ansvarsfördelning, brist på vårdplatser, otillräcklig bemanning och 

brister i journalföring uppfattades som organisatoriska misslyckanden (Källberg m.fl., 2017). 

Konstant byte av ledare upplevdes ge stress och frustration hos personalen. De uppgav sig 

behöva en stark ledare som lyssnade på personalen framförallt vid eventuella förändringar 

(Person m.fl., 2013). 

 

Möjligheterna för sjuksköterskorna att arbeta proaktivt, det vill säga ”att ligga steget före”, 

kunde försvåras av organisatoriska hinder såsom tidsbrist, hierarki, ökat antal patienter samt 

samarbetsproblem med interna och externa enheter. När vårdkedjan inte fungerade optimalt 

förlorade personalen kontrollen över patienternas vårdplaner och återgick till ett reaktivt eller 

återhållsamt förhållningssätt vilket resulterade i förlängd vårdtid på akutmottagningen. Vid 

högt patientinflöde var det värdefullt att en sjuksköterska tog ansvar för koordinationen av 

arbetet på akutmottagningen (Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016). Sjuksköterskor ansåg 

det angeläget att ledningen förstod vikten av teamarbete, då motsatsen annars kunde påverka 

teamets effektivitet (Grover m.fl., 2017).  

 

4.2 Arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten 
 
Ett signifikant samband syntes mellan akutmottagningens arbetsmiljö och patientsäkerhet 

enligt en studie av Lambrou et al (2015). En granskning av Lex Maria fall från svenska 

akutmottagningar visade att när ett fel begåtts var det ofta på grund av en kombination av 

olika faktorer. Främst sågs den mänskliga faktorn följt av akutmottagningens arbetsmiljö, 

med subkategorierna rutiner, resurser och hög arbetsbelastning och som tredje faktor dåligt 

fungerande teamarbete framförallt på grund av dålig kommunikation internt och externt 

(Källberg m.fl., 2015). 

Av åtta komponenter i arbetsmiljön som samtliga visades ha samband med patientsäkerhet 

rankades ledarskap högst (28%) och vidare kontroll över arbetet, relationen mellan personal, 

kommunikation, motivation till teamarbete, kulturell lyhördhet och missförstånd. Med detta 

resultat ville man belysa vikten av att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen med det 

yttersta målet att förbättra patientsäkerheten (Lambrou, Papastavrou, Merkouris, & 

Middleton, 2015). 
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Hög arbetsbelastning med högt patientinflöde och behov av prioritering mellan svårt sjuka 

patienter ansågs vara en risk för patientsäkerheten. Då patienterna på akutmottagningen 

översteg det optimala antalet, upplevde intervjuade sjuksköterskor stress och ökad risk för 

felmedicinering (Källberg m.fl., 2017). Ett negativt samband sågs även mellan personalens 

mentala arbetsbelastning och patienters upplevda vårdkvalitet (Weigl m.fl., 2016). 

Personalens förmåga att klara krävande och flera uppgifter samtidigt kunde förknippas med 

patienternas upplevelse av vårdkvalitet (Weigl m.fl., 2016). När klara behandlingsmål och 

omvårdnadsplaner fanns upplevde sjuksköterskorna att patientsäkerhetsrisker snabbare kunde 

identifieras och åtgärder vidtas (Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016).  

En observations- och intervjustudie visade att sjuksköterskorna på en akutmottagning gjorde 

riskbedömningar för att i arbetet lättare kunna ligga steget före och därigenom upprätthålla 

patientsäkerheten (Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016). Sjuksköterskor fick skatta 

samband mellan patientsäkerhetskultur och patientsäkerhet där resultatet visade att positiva 

samband upplevdes främst inom teamarbete och en öppnare kommunikation              

(Verbeek-Van Noord, Wagner, Van Dyck, Twisk, & De Bruijne, 2014). Ett organiserat, 

effektivt teamworkklimat gav förutsättningar för patientsäkerhet och vårdkvalitet samt 

upplevdes tillfredställande för både patient och personal (Grover m.fl., 2017).  

En patientsäkerhetskulturmätning visade att sjukhusledningens inställning till patientsäkerhet 

var en nyckelfaktor, däremot i de akutmottagningar där patientsäkerheten redan ansågs vara 

optimal underskattades vikten av kontinuerliga förbättringsarbeten. Hög 

patientsäkerhetskultur gynnade implementeringen av patientsäkerhetsriktlinjer                   

(van Noord, de Bruijne, & Twisk, 2010).  

Sjuksköterskor ansåg att feedback och lärande av begångna fel samt personalens allmänna 

inställning hade stor betydelse för patientsäkerheten (Verbeek-Van Noord m.fl., 2014). Det 

klargjordes att akutmottagningens personal  borde delta i patientsäkerhetsutvecklingen för att 

öka kunskapen om riskfaktorer samt identifiera strategier som kunde underlätta 

upprätthållandet av patientsäkerheten under perioder då arbetsbelastningen var hög    

(Källberg m.fl., 2017).  
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5. Diskussion 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
 
Resultatet visade att faktorer, med både positiv och negativ inverkan, hade betydelse för 

sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen. Faktorerna var arbetsbelastning, 

erfarenhet/kompetens, teamarbete, kommunikation, störningar/avbrott och 

ledning/organisation. Det blev också tydligt att arbetsmiljön hade betydelse för 

patientsäkerheten. När patientsäkerheten äventyrades var det ofta brister i en eller flera av 

ovan nämnda faktorer. Om faktorerna var välfungerande gav de förutsättningar för en positiv 

inverkan på vårdkvaliteten tillika patientsäkerheten, vilket även gav en god arbetsmiljö med 

tillfredställelse för patient och personal.  

  

5.2 Resultatdiskussion 
 
Utifrån det teoretiska ramverket med de sex kärnkompetenserna är en av de mest 

grundläggande säker vård. Tillsammans med övriga kompetenser, personcentrerad vård, 

teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik är de alla inbördes 

beroende av varandra för att kunna ge omvård av hög kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014; ”Säker vård”, 2016; Vincent, 2010). Resultatets ovan nämnda arbetsmiljöfaktorer anser 

författarna bekräftar att flertalet av de sex kärnkompetenserna har betydelse för att skapa hög 

patientsäkerhet och en bra omvårdnadskvalitet.  

Arbetsmiljön på akutmottagningen är komplex och dynamisk (Törner m.fl., 2013) varför det 

inte är så enkelt att lyfta ut och beskriva enskilda faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskans arbete. Resultatet från olika studier (Flowerdew m.fl., 2012; Källberg m.fl., 

2017; Person m.fl., 2013) visar dock att gemensamma områden framträder vilket bekräftar 

författarnas egna upplevelser från mångårig erfarenhet av arbete på akutmottagning. 

Intressant är att även om varje akutmottagning har sin egen organisation, kultur och 

förutsättning för att ta hand om patienterna (IVO, 2015) ses, utifrån denna litteraturstudies 

resultat, internationellt klara likheter hur sjuksköterskor uppfattar och upplever sin arbetsmiljö 

på akutmottagningen. Arbetsbelastningen ökar med högt patientinflöde samt beroende på 

varje enskild patients vårdbehov, detta medför stress och frustration hos sjuksköterskor att 

bland annat inte hinna med 4-timmars målet och utföra ett patientsäkert arbete (Flowerdew 

m.fl., 2012; Källberg m.fl., 2017; Person m.fl., 2013). En intressant motsats beskrivs att 

sjuksköterskor på akutmottagningen ändå upplever att ett högt tempo och många samtidigt 
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pågående arbetsuppgifter anses stimulerande och effektivt (H. Forsberg m.fl., 2015), vilket 

delvis kan bero på sjuksköterskans personlighet och kompetens (H. Forsberg m.fl., 2015; 

Person m.fl., 2013; Weigl m.fl., 2016).  

När den rätta kompetensen inte finns eller vid otillräckliga resurser påverkas också 

teamarbetet negativt till att bli ineffektivt (Grover m.fl., 2017; Muntlin, Gunningberg & 

Carlsson, 2006). På de akutmottagningar där det finns förutsättningar för teamarbete med 

läkare och sjuksköterska finner man att arbetet upplevdes mer professionellt och 

personcentrerat (Burström m.fl., 2014; Grover m.fl., 2017; Lambrou m.fl., 2015; Person m.fl., 

2013; Rehnstrom & Dahlborg-Lyckhage, 2016; Verbeek-Van Noord m.fl., 2014). Om 

vårdprofessionerna har gemensamma kärnkompetenser som teamarbete och kunskap om 

personcentrerad vård underlättar det arbetet att bli effektivt och med hög kvalitet för 

patienten (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En 

studie av Muntlin m.fl. (2006) visade att utifrån patientens perspektiv ansågs rutiner och en 

god atmosfär på akutmottagningen vara betydelsefull för upplevd vårdkvalitet. 

I resultatet framkom att på en akutmottagning behöver kommunikationen ofta vara riktad, 

tydlig och rak men skulle för patienten samt utomstående kunna uppfattas som högljudd och 

otrevlig, något som författarna med lång erfarenhet av akutsjukvård instämmer i då det kan 

upplevas ha en negativ inverkan på arbetsmiljön. Ibland kan det dock vara avgörande i vissa 

akuta situationer där det inom teamet krävs en effektiv och tydlig kommunikation (Person 

m.fl., 2013). Att det finns en öppenhet och kompetens i kommunikation är av stor vikt både 

internt och externt från både ledning och mellan personal (Burström m.fl., 2014; Källberg 

m.fl., 2015, 2017; Person m.fl., 2013). När information behöver kommuniceras effektivt och 

säkert är SBAR är ett effektivt verktyg (SKL, 2017). 

Störningar och avbrott i sjuksköterskans arbetsprocess kan upplevas både negativt och 

positivt beroende på när det sker och vad det gäller (Berg m.fl., 2013; Källberg m.fl., 2017; 

Person m.fl., 2013; Weigl m.fl., 2016). Författarna anser att det är viktigt att tydliggöra vilka 

avbrott (faktorer) som är negativa i arbetsmiljön för att om möjligt minimera dessa. De 

positiva avbrotten behöver också klargöras så det finns en tolerans för dessa i 

personalgruppen då det till och med gynnar patientflödet (Berg m.fl., 2013; Weigl m.fl., 

2016).  

För att få en fungerande vårdkedja och sund arbetsmiljö behöver det finnas en stark och tydlig 

ledning som inkluderar personalens åsikter och kompetens i förbättringsarbeten (Grover m.fl., 
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2017; Person m.fl., 2013; van Noord m.fl., 2010). En otydlig organisation, ständigt nya 

ledare, otillräcklig bemanning och vårdplatsbrist skapar stress och frustration samt en oro för 

patientsäkerheten (Källberg m.fl., 2017; Person m.fl., 2013). Kärnkompetensen 

förbättringskunskap och vårdprocesser, som till exempel lean och teamtriage, är en viktig del 

i arbetet med kvalitetsutveckling (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Ett tydligt samband mellan sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerheten bekräftades av 

ett flertal studier (Källberg m.fl., 2015; Lambrou m.fl., 2015; Rehnstrom & Dahlborg-

Lyckhage, 2016; van Noord m.fl., 2010; Verbeek-Van Noord m.fl., 2014). Då arbetsmiljön på 

akutmottagningen ständigt är föränderlig reflekterar författarna över hur viktigt det är att 

ovanstående faktorer i arbetsmiljön är välfungerande för att uppnå optimal patientsäkerhet. 

Förutsättningar för en god arbetsmiljö måste finnas då sjuksköterskan på akutmottagningen 

genom snabba och säkra bedömningar ska kunna prioritera och bedöma tillståndet hos 

patienter och samtidigt ha kontroll över dem för att snabbt kunna se försämringar 

(Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Säker vård för patienterna är en ständigt pågående process och inte ett tillstånd som kan 

uppnås en gång för alla. För sjuksköterskan behöver patientsäkerheten återuppstå vid varje 

skiftbyte, vid varje överrapportering och i varje kontakt med patienten (”Säker vård”, 2016). 

Men även organisationen har och behöver ta sitt ansvar och inkludera patientsäkerhetsfrågor 

vid ledningsgruppsmöten, när beslut fattas om bemanning, vid investeringar och vid 

rekryteringar av nya medarbetare och chefer (”Säker vård”, 2016). Ledningen behöver likaså 

medvetandegöras om och hur deras inställning inverkar på patientsäkerhetskulturen och hur 

det präglar patientsäkerheten (van Noord m.fl., 2010). 

Viktigt är att personalen deltar i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet, vilket även belyses 

av Källberg et al (2017) som menar att om riskfaktorer identifieras och strategier 

implementeras kan det underlätta upprätthållandet av patientsäkerheten. Brister i säkerheten 

orsakar onödigt lidande och försämrad vårdkvalitet för patienterna och nedsätter arbetsglädjen 

hos personalen. Andra kvalitetsbrister än de som är direkt relaterade till patientens säkerhet 

bidrar också till ett ineffektivt nyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser. Att ge 

evidensbaserad vård baserad på värderad kunskap gör mest nytta för patienten och är 

dessutom kostnadseffektivt (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
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5.3 Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes först i databaserna Cinahl och Pubmed. Valet av databaserna 

grundar sig i vad gäller Pubmed där forskning i medicin och hälso- och sjukvård presenteras 

och Cinahl då deras artiklar har fokus på omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006). Denna sökning gav ej tillräckligt underlag utifrån syfte och frågeställning. 

Flertalet artiklar handlade mer om arbetsmiljön generellt inom hälso- och sjukvården och inte 

specifikt på akutmottagningen. För att få ett bredare resultat var det intressant att använda 

både nationella och internationella artiklar. Av de internationella studierna valdes de bort som 

fokuserade mer på sjuksköterskans utsatthet för exempelvis hot och våld på akutmottagningen 

istället för patientsäkerheten.  

 

För att inte gå miste om aktuell och relevant forskning gjordes en sekundärsökning. Utifrån 

den inledande litteraturgenomgången där ledande författare identifierats inom ämnet, gjordes 

sökning via författares namn och referenslistor. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

användes till resultatet då arbetsmiljön beskrevs både genom mer objektiva observationer och 

sjuksköterskans individuella upplevelser. För att få fram ett bra slutresultat är det nödvändigt 

att göra sekundärsökningar, som personsökningar och att studera referenslistor vilket enligt 

Friberg (2012) är en effektiv metod som vid informationssökning bör tillämpas.  

En svaghet med att majoriteten av artiklarna som använts hittades genom sekundärsökning är 

att en detaljerad sökstrategi inte har kunnat dokumenteras. En styrka är att stor vikt har lagts 

vid att artiklarna ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och reliabilitet oavsett om de är funna i 

den primära eller sekundära litteratursökningen.  

 

Resultatet har försökts att presenteras på ett precist och logiskt sätt så att läsaren kan avgöra 

om resultatet i undersökningen besvarar frågeställningen på ett komplett sätt (Forsberg & 

Wengström, 2016). Artiklarna har lästs på originalspråket engelska, det finns dock alltid en 

risk att författarna i översättningen har feltolkat resultaten. För att säkerställa validiteten har 

därför båda författarna läst och diskuterat samtliga artiklars innehåll så att förståelsen av 

resultatet och översättning blivit så korrekt som möjligt.  

 

5.4 Etikdiskussion 
 
Då en litteraturstudie bygger på tidigare dokumenterad forskning behövdes inget etiskt 

tillstånd (Forsberg & Wengström, 2016). Alla artiklar som använts har haft etiskt tillstånd. 
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Vid observationsstudier av personalens aktiviteter framgår däremot inte om patienterna blivit 

informerade. Ett etiskt ansvar har tagits gentemot författarna till de valda artiklarna i syfte att 

inte förvränga eller ändra deras resultat. Vid analys, slutsats och presentation av resultatet har 

ett objektivt förhållningssätt nyttjats för att undvika att litteraturstudien präglats av egna 

värderingar. 

  

Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar, beslut och i all omvårdnad 

finns en etisk dimension. Då vården förändrats och människor i större utsträckning söker sig 

till akutmottagningen med oro kring sin hälsa uppkommer även de etiska frågorna i större 

utsträckning (International Council of Nurses & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Utifrån 

resultatet reflekterar författarna kring vikten av att arbetsmiljön är optimal så att 

sjuksköterskan i sitt förhållningssätt har förutsättningar att arbeta professionellt och 

patientcentrerat. Patienten ska utifrån en etisk värdegrund bemötas med respekt, värnas om 

sin integritet och känna att hon/han har delaktighet i sin omvårdnad (International Council of 

Nurses & Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 
 
För att möta samhällets krav på god, säker och kostnadseffektiv vård är det angeläget att 

kontinuerligt kompetens- och kvalitetsutveckla hälso- och sjukvården. I denna studie har 

faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen och dess betydelse för 

patientsäkerheten tydliggjorts. Studiens resultat kan därav användas som ett stöd av 

akutmottagningens personal och ledning när förbättringsarbeten ska diskuteras och 

implementeras. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 
 
Framtida forskning inom ämnet känns högaktuellt i en tid då akutsjukvården är under stora 

omorganisationer. Kunskaper om hur akutmottagningar ska anpassa sig till varierande 

förutsättningar behöver utvecklas för att förstå betydelsen av sjuksköterskans arbetsmiljö för 

patientsäkerheten. En annan intressant del att följa upp genom vidare forskning vore 

implementeringen av de sex kärnkompetenserna för varje profession inom teamet på 

akutmottagningen och dess betydelse för patienternas säkerhet och vårdkvalitet. 
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6.  Slutsats 
 
Det finns flera faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen som har betydelse 

för patientsäkerheten. I akutmottagningens komplexa arbetsmiljö framträdde områden som 

arbetsbelastning, erfarenhet/kompetens, teamarbete, kommunikation, störningar/avbrott och 

ledning/organisation. För att optimera vårdkvaliteten för patienten och skapa arbetsglädje för 

personalen är det viktigt att dessa områden är tydliggjorda och välfungerande. Konsekvensen 

av brister i arbetsmiljön blir att sjuksköterskans arbete ej kan utföras tillfredställande vilket 

kan leda till risker i patientsäkerheten.  
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Bilaga 1: Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Berg, L.M., Källberg,A-

S., Göransson, K.E., 

Östergren, J., Florin J., 

Ehrenberg, A.,   

   

2013   

   

Sverige  
 
 

Interruptions in 

emergency department 

work: an observational 

and interview studio  
 
 

To explore interruptions occuring 

during common activities of 

clinicians working in EDs  
 
 

Mixad 

Observationer och intervjuer 

 

n= 18  

  
 
 

Observation: 1882 arbetsuppgifter observerades.  

 I genomsnitt förekom 5.1 avbrott per timme 

Vanligaste avbrott observerades under 

informationsutbyte. Mest utsatt för avbrott var 

beredning av medicin (29%), Dokumentation (27%), 

Patient/ anhörig- ssk/ läkare interaktion(19%), och 

Framställande av medicintekniska uppgifter (19%).  

Intervju: Avbrott upplevdes inte alltid som negativt. 

Vissa avbrott uppfattades som förväntade och 

nödvändiga för att fullfölja arbetsprocessen.  

Avbrott kategoriserades:  

Ostörd arbetsprocess: Positiv, beroende på egen 

förväntan på arbetsmiljön eller att man ansåg att 

avbrott i arbetsprocessen ingick i deras profession.  

Störd arbetsprocess: negativ avbrott i pågående 

uppgift: Mest störande upplevdes avbrotten på ssk- 

och läkarexp, I stationer med högt patientinflöde 

(workload) och i triagen  

Hög  

Kval. 100%  

Kvant. 93%  
 
 

Burström, L., Letterstål, 

A., Engström, M-L., 

Berglund, A., Enlund, 

M.  

  

2014  

  

Sweden  
 

 

The patient safety 

culture as percieved 

by staff at two 

different emergency 

departments before 

and after introducing a 

flow-oriented working 

model with team 

triage and lean 

principles: a repeated 

cross-sectional study  
 
 

To describe the patient safety 

culture in an ED at two different 

hospitals before and after a Quality 

improvement (QI) project that was 

aimed to enhance patient safety.  
 
 

Kvantitativ  

Upprepad tvärsnittstudie  

  

 
 
 

n=417 före 

n=443 uppföljningen 

 

  

  

  

 
 
 

Landstingets sjukhus: skillnad mellan före och efter 

implementeringen Två dimensioner visade på positiva 

skillnader "teamwork within hospital" och 

"Communication openness" medans "Information and 

support to staff adverse event" visade sämre resultat.  

På universitetssjukhuset: förbättrades ”Teamwork 

across hospital units ”och teamwork within hospital. 

Sämre resultat visade Staffing, Information and 

support to patients at adverse events och patient safety 

grade.   

Teamwork within hospital upplevdes förbättrad på 

båda akutmott.  

Hög,   

86 %  
 
 



 

 

Sjuksköterskorna på landstingets upplevde 

förbättringar i Safety culture dimension at unit level 

och Communication openness medans Teamwork 

across hospital units, Information an support to 

patients at adverse events, Information and support to 

staff at adverse events och Organizational learning- 

continuous improvement fick lägre poäng vid 

uppföljningen.  

SSk på universitetssjukhuset svarade att Team-work 

within hospital förbättrats medans Frequency of event 

reporting. Information and support to patients at 

adverse events och Patient safety grade ansågs 

försämrats.  

Självskattning hos personalen visade förbättringar vad 

gäller patientsäkerhetskultur främst inom teamarbete 

och kommunikation     

Flowerdew, L., 

Brown,R:, 

Russ,S.,Vincent, C., 

Waloshynowych, M.,   

  

2011  

  

England    
 
 

Teams under pressure 

in the emergency 

department: an 

interview study  
 
 

To identify key stressors for 

emergency department (ED) staff, 

investigate positive and negative 

behaviors associated with working 

under pressure and consider 

interventions that may improve 

how ED team functions.  
 
 

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade 

intervjuer   
 
 

 n=22  

  

 

 
 

 De mest nämnda stressorerna på akutmott var att 

hinna med 4-timmars målet, för mycket administrativt 

arbete, personalbrist och brist på teamarbete. Samband 

hittades mellan objektiv stress (arbetsbelastning och 

bemanning) och den subjektiva upplevelsen. Deltagare 

beskrev att teamets ledning präglar hur teamet arbetar 

under stress.  

Studien avslöjade även höga nivåer av 

missuppfattningar mellan seniora och juniora kollegor. 

Föreslagna åtgärder är relaterade till ledarskap- och 

teamworkträning, flagga för personalens raster, arbeta 

för att hjälpa personalen behålla lugnet under press 

och motivera till teamarbete.   

Hög  

88% 

Grover E., Porter J E., 

Morphet J.  

  

2017  

  

Australia  
 
 

An exploration of 

emergency nurses` 

perceptions, attitudes 

and experience of 

teamwork in the 

emergency department 

 
 

To explore emergency nurses 

perceptions, attitudes and 

experience of teamwork in the ED 

Kvalitativ  

Intervjuer  
 
 

n=12  

 
 
 

Tre teman hittades  

1.Teamwork fungerade: i akutrummen då en 

sjuksköterska där var ledningssköterska, fler 

sjuksköterskor per patient, flerspecialistsköterskor och 

varje sjuksköterska hade en redan förutbestämd given 

roll.  

Hög 
92% 

 
 



 

 

-Utbildning med simulering hjälper teamet att prestera 

effektivt och sammanhållet.  

-Teamwork förbättrar patientens behandlingsresultat. 

Patientens vårdbehov möttes i ett tidigare stadie.  Man 

kunde identifiera patientens behov och lämplig plan 

för att påbörja behandling tre gånger så snabbt.  

-Teamwork leder till arbetsglädje och reducerar stress 

om teamarbetet är välorganiserat.  

2:Teamwork support: med fokus på att vara en bra 

lagspelare. Kritiserades gjordes delar som "back up" 

och ledarskaps beteende som upplevdes påverka 

teamets effektivitet.  

3. Ingen tid för teamwork: perioder då teamwork 

misslyckas på grund av faktorer som otillräckliga 

resurser eller kompetensbrist  

Hvitfeldt Forsberg, H., 

Muntlin Athlin, Å., von 

Thiele Schwarz, U.  

  

2014  

  

Sverige  
 
 

Nurses` perceptions of 

multitasking in the 

emergency 

department: Effective, 

fun and unproblematic 

(at least for me)- a 

qualitative study  
 
 

To understand how multitasking is 

experienced by registered nurses 

and how it relates to their everyday 

practice in the emergency 

department.  
 
 

Kvalitativ  

Intervjuer med öppna frågor 

 

n=9  

 

 

Tre kärnbegrepp urskildes:  

Multitasking-an attractive prerequisite for ED care, 

dvs sjuksköterskorna upplevde inte multitasking som 

något negativt utan snarare tvärtom och att det inte 

påverkar patientsäkerheten negativt. Multitasking 

implies efficiency- många parallella arbetsuppgifter 

ökade känslan av att vara effektiv.  

Multitasking is not stressful- däremot upplevdes det 

som stressande och frustrerande om inte kollegor har 

förmågan att hantera hög arbetsbelastning i ett högt 

tempo och externa faktorer, som väntetid till vårdplats. 

Hög   

86%  
 
 

Källberg, A-S., 

Ehrenberg, A., Florin,J., 

Östergren, J., 

Göransson,K. E.,   

  

2017  

  

Sweden  
 
 

Physisians´and 

nurses´perceptions of 

patient safety risks in 

the emergency 

department  
 
 

To describe emergency department 

clinicians´ experiences with regard 

to patient safety risks  
 
 

Kvalitativ   

   

Semistrukturerade intervjuer 

 
 

n=20 

 

 

Upplevelse av patientsäkerhetsrisker delades upp i fyra 

kategorier: High workload,Lack of 

control,Communication failures, Organisation failores  

De upplevda riskerna återspeglar en komplicerad 

yrkesroll som ingår i de dagliga aktiviteterna.  

Varje enskild kategori upplevdes som en patientrisk, 

och återkommande kombinationer av dessa risker 

upplevdes ytterligare äventyra patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna uttryckte att kombinationen av flera   

upplevda risker kunde resultera i felbehandlingar.  

Hög,   

90%  
 



 

 

 

Källberg, A-S., 

Göransson, K. E., 

Florin,J.,  Östergren, J.,  

Brixey, J. J., Erhenberg, 

A.,   

   

2014  

  

Sweden   
 
 

Contributing factors to 

errors in Swedish 

emergency 

departments  
 
 

To describe possible contributing 

factors to errors that occurs in 

Swedish EDs. (Identified errors, in 

total 92 classified into eight 

categories comes from a previous 

study Källberg et al, 2013)  
 
 

Kvantitativ   

 

Beskrivande design, 

inklusive deduktiv 

innehållsanalys av data 

registrerat i databasen för 

lex Maria-anmälningar.  

  

n=64 lex-Maria fall,  

 

 

Faktorer som påverkar att fel begås på svenska 

akutmottagningar är multipla, dvs det är 1-5 

faktorer/anmälningsfall som bidragit till att fel begåtts. 

De vanligaste bidragande faktorerna är: den mänskliga 

faktorn, akutmottagningens miljö, med 

subkategorierna rutiner, resurser och hög 

arbetsbelastning. Bristande teamarbete, där bristande 

kommunikation mellan personalen inom 

akutmottagningen står för största delen. 

Hög  

93%  
 
 

Lambrou, P., 

Papastavrou, E., 

Merkouris,A., 

Middleton, N.  

  

  

2015  

  

Cyprus  
 
 

Professional 

environment and 

patient safety in 

emergency 

departments  
 
 

To examine nurses´and 

physicians´perceptions of 

professional environment and its 

association with patient safety in 

public emergency department in 

Cyprus  
 
 

Kvantitativ  

 

enkätstudie   

  

n=224  

 

 
 
 

Signifikant statistisk skillnad i RPPE observerades 

mellan ssk och läkare vad gällde staff relationships, 

motivation och Cultural sensivity. Ingen skillnad sågs i 

EMS-SAQ.  

Alla 8 komponenter av RPPE uppvisade signifikant 

samband med patientsäkerhet. I fallande ordning 

Leadership, Control over practise, staff relations, 

Communication,Teamwork motivation, Cultural 

sensititivity, Disagrement  

Hög,  

100 %  

   
 
 

Muntlin, Å., 

Gunningberg, L., 

Carlsson, M.  

  

2006  

  

Sverige  
 
 

Patients´ perceptions 

of quality of care at an 

emergency department 

and identification of 

areas for quality 

improvement  
 
 

To identify patient perceptions of 

quality of care at an emergency 

department and areas for quality 

improvement. 

Kvantitativ  

  

Prospektiv, beskrivande 

enkätstudie  

  

  

n=200 patienter 

 

 
 
 

Patienterna uppskattade vårdkvaliteten som ganska 

god. Då vårdkvaliteten inte var adekvat hade det 

samband med akutmottagningens miljö.  

 Hög kvalitet upplevdes ffa inom områdena nutrition, 

utrustning, respektfullt bemötande från ssk/usk, 

information innan undersökningar/provtagningar och 

rutiner  

Särskild tillfredställelse upplevdes med behandling, 

väntetid, medicinsk vård. Förslag till förbättringar var 

undersökningsrummet, allmänna atmosfären och 

väntetid.  

 

 

 

Hög 
90% 



 

 

 

Van Noord, I., de 

Bruijne, M. C., Twisk, 

J. W. R.  

  

2010  

  

Neatherland   
 
 

The relationship 

between patient safety 

culture and the 

implementation of 

organizational patient 

safety defences at 

emergency 

department.  
 
 

To investigate the association 

between 11 patient safety culture 

dimensions and the 

implementation of 7 organizational 

patient safety defences at 

emergency departments.  
 
 

Kvantitativ  

   

Frågeformulär för 

bedömning av 

patientsäkerhetskultur  
 
 

n=814 

  

 
 
 

Två domäner av särskild betydelse för 

implementeringen av riktlinjerna påvisades. Den ena 

visade att "hospital management support", 

sjukhuslednings inställning till patientsäkerhet är en 

nyckelfaktor för att patient säkerhetsriktlinjer införs. I 

motsats till de akutmottagningar där patientsäkerheten 

redan anses vara optimal  "hospital handoffs and 

transitions", där man underskattar vikten av 

kontinuerliga förbättringsarbeten kring sjukvården.   

Hög patientsäkerhetskultur så gynnas 

implementeringen.  

Hög 

90 %  

 
 
 

van Noord, I., Wagner, 

C.;  

van Dyck, C.,   

 Twisk, J. W. R., de 

Bruijne, M. C.   

  

2013   

   

Neatherland    
 

Is culture associated 

with patient safety in 

the emergency 

department? A study 

of staff perspectives  
 
 

To describe the patient safety 

culture of Dutch emergency 

departments (EDs), to examine 

associations between safety culture 

dimensions and patient safety 

grades as reported by ED staff and 

to compare these associations 

between nurses and physicians.  
 
 

Kvantitativ   

tvärsnitts-studie   

   

 
 
 

n= 730 

 
 
 

Positiva samband sågs mellan patientsäkerhetskultur 

domänerna och patientsäkerhet.  

6 domäner identifierades särskilt, "teamwork across 

units", "frequency of event reporting" (1), 

"communictions openness", "feedback about and 

learning from errors" och "hospital management 

support for patient safety" (2) and "overall perceptions 

of patient safety".   

Resterande domäner med mindre goda samband var 

"teamwork within units", "hospitals handoffs and 

transitions", "non-punitive response to error", 

"supervisor/manager expactations and actions 

promoting safety", "adequate staffing".  

Skillnad mellan sjuksköterskor och läkare var att när 

båda professionerna uppgav samma poäng för 

pat.säkerhetskultur-domänerna (1) och (2) så 

graderade läkarna att patientsäkerheten var högre än 

ssk.  

 

 

 

 

 

 

Hög 90 %  
 
 



 

 

 

PersonJ., Spiva L.A., 

Hart.P.  

2012  

USA  

 

 
 

The culture of an 

emergency 

department: An 

ethnographic study  
 
 

To examine the culture in an 

emergency department  
 
 

Kvalitativ   

   

 
 
 

n=34  

 

Observationer och 

strukturerade intervjuer  

 
 

Fyra kategorier identifierades.  

Kognitiv: -Att kunna ingripa och göra skillnad i en 

patients liv gav arbetsglädje.  

-Vikten av teamarbete, utrustning, förmågan att göra 

flera saker samtidigt (multitasking).  

-För patientens tillfredställelse ansågs medlidande, tid, 

och förklaring nödvändigt.  

Miljöns inverkan: Stora volymer, stress, snabbt och 

oförutsägbart upplevdes stressigt och frustrerande. Oro 

för fysiskt utrymme, arbetsflöde och teknik. Vid högt 

patientinflöde blev akutmottagningen mer kaotisk och 

stressig.  

Kommunikation: Kan vara avgörande på en akutmott., 

i akuta situationer såväl som de senaste direktiven från 

ledningen. Resultatet för ett akutfall kan balansera 

mellan effektiv kommunikation och 

missuppfattningar. Då teamet samarbetar har 

kompetens i kommunikation stor betydelse. Avbrott i 

kommunikationer gav driftsstopp.  

Sociala kännetecken: Subgrupper beskrevs där det 

som ny var svårt att komma in, farhågor med nya 

juniora kollegor vilken kunde bli oprofessionellt i det 

viktiga teamarbetet för att klara patientflödet. Team 

som var familjära i arbete hade större effektivitet än 

team som var sammansatta av främlingar. Konstant 

byte av ledare upplevdes ge stress och frustration hos 

personalen. De uppgav sig behöva en stark ledare som 

lyssnade på personalen och som inte kom in och ville 

ändra på allting. Uppfattning om att juniora kollegor ej 

borde starta sin karriär på en akutmott. 

Hög,  
92% 

Rehnström, K., 

Dahlberg-Lyckhage, E.  

  

2016  

  

Proactive 

Interventions: An 

Observational Study at 

a Swedish Emergency 

Department  

To describe emergency nurses´ 

proactive activities as well as 

barriers to an opportunities for 

proactive work  
 
 

Kvalitativ  

Observationer och intervjuer 

 
 

n=7  

 

4 sjuksköterskor på en 

svensk akutmottagning 

observerades  

Resultatet kategoriserades  

Being one step ahead- sjuksköterskorna identifierade 

risker i sin bedömning och prioritering. Exempelvis att 

ge läkemedel på generell ordination före läkare träffat 

patienten. Intervjuerna avslöjade att ssk gjorde 

Hög, 
80% 



 

 

Sweden  
 
 

  

 proactive- taking 

control and making 

things happen, 

anticipating and 

preventinng problems, 

as well as seizing 

opportunities  
 
 

3 andra sjuksköterskor på 

akutmottagningen 

intervjuades  
 
 

riskbedömningar för att upprätthålla patientsäkerheten. 

När ssk hade klara behandlingsmål och omvårdnads 

planer kunde de identifiera patientsäkerhetsrisker och 

vidta åtgärder för att förhindra dem. Observationerna 

visade att ju högre patientinflöde, desto viktigare var 

en proactive strategi.  

Being Able to start proactive Interventions-Teamwork 

mellan läkare och ssk observerades när patienten 

anlände med fokus på patienten utifrån en tydlig 

vårdplan vilket förkortade den administrativa 

proceduren. Patienten passerade snabbare genom 

larmkedjan. Att sjuksköterska tog ansvar för 

koordinationen av arbetet på akutmott. visades ha 

betydelse när patientinflödet var högt.  

Prerequisites for Proactive work- Förutsättningar för 

proaktivt arbete ansåg sjuksköterskorna betydande. Att 

få kunskaper genom träning vilket gjorde dom mer 

färdiga för att ta mer ansvar. Behov fanns att 

kompetensutveckla alla teammedlemmar lika väl som 

ytterligare PM och riktlinjer.  

Erfarna ssk visades i högre grad kunna ställa frågor 

och identifiera ledtrådar utifrån patientens berättelse 

vilket gav en noggrannare bedömning. De kunde även 

förutse en passande behandling och vårdplan än de 

mindre erfarna kollegorna.  

Working Reactively- Organisatoriska hinder uppgavs 

av samtliga i studien: tidsbrist, hierarki, ökat antal 

patienter samt samarbetsproblem med 

vårdavdelningar, kommunala vården, primärvården 

och landstinget. När vårdkedjan  nte fungerade 

optimalt, förlorade personalen kontrollen över 

patienternas vårdplaner och återgick till ett reaktivt 

förhållningssätt, vilket resulterade i att patienterna 

behövde stanna på akutmott. Vilket även blev en 

patientsäkerhetsrisk. Även sjuksköterskornas 

arbetsmiljö blev påverkad och gav ssk en negativ 

stress. Färre proaktiva insatser användes om ssk hade 



 

 

lite skicklighet och erfarenhet. Nyare ssk följde 

vårdplanerna men brast i att följa upp viktiga ledtrådar 

som framkom av patientens berättelse.    

 

von Thiele Schwarz, U., 

Hasson, H.,  

Muntlin Athlin, Å.   

2016  

  

Sverige  
 
 

Efficency in the 

emergency department 

– A complex 

relationship between 

throughput rates and 

staff perceptions  
 
 

To investigate whether staff 

experience of work (efficiency, 

work-related efforts and rewards, 

and quantity and quality of work) 

differs between days with low and 

high patient throughput rates.  
 
 

Kvantitativ  

  

Tiderna för 

genomströmning, 

throughput, samlades in från

elektroniska datajournaler 

och delades sedan in i två 

grupper: lågt flöde 

(patientens tid på akuten > 

4h) och högt flöde   

(< 4h).  

Personalen fick självskatta 

arbetspasset utifrån dagliga 

korta frågeformulär över en 

sex-veckors period. 

n=252  

 

frågefomulär, ifyllda av 95 

olika personal, legitimerade 

sjuksköterskor (50 %), 

undersköterskor (43%) och 

läkare (6%).  

  

Studien utfördes på en 

akutmottagning på ett 

universitetssjukhus i 

Sverige.   
 
 

Dagar med lågt flöde upplevde personalen att 

effektiviteten, prestationen, belöningen och 

arbetsmängden var högre än vid högt flöde. Upplevd 

kvalitet var densamma oavsett flödesnivån.  

  

Det är ett komplext förhållande mellan låg flödesnivå 

och personalens upplevelse av att vara mer effektiv, 

prestera mer och känna sig mer tillfreds med arbetet 

när det rent organisatoriskt och ur ett patientperspektiv 

är bättre med ett högt flöde.    
 
 

Hög   

86%  
 
 

Weigl,M., Müller, 

A.,Holland,S., Wedel, 

S., Woloshynowych, 

M.    

   

2014   

   

Germany  
 
 

Work conditions, 

mental workload and 

patient care quality: a 

multisource study in 

the emergency 

department  
 
 

To investigated the prevalence and 

associations of ED staff´s 

workflow interruptions, 

multitasking and workload with 

patient care quality outcomes  
 
 

Mixad metod/design 

  

studie i två steg  

Observationer av  

personal och 

kvalitetsindikatorer genom 

standardiserade frågor.  

1. Patienters upplevelse av 

vårdkvalitet.  

2. Patienters intrahospitala 

överföring Upplevelse 

utvärderad av personalen   

 

   

 
 
 

n=269 aktiviteter 

565 patienter 

205 personalutvärderingar 

 

  

Frågeenkät till  

565 patienter från 20 dagar,  

67 avbrott observerades  
Resultat:563 avbrott / timme.30 % av avbrotten 

berodde på multitasking uppgifter.  

Mest frekvent visades vara, i fallande ordning: 

kollegor från samma profession, personsökare eller 

telefon, av annan vårdpersonal på akutmott.  missad 

information och av patient. Efter sammanställning och 

värdering av förväntade arbetsuppgifter mot 

bemanningens storlek sågs signifikant ett negativt 

samband mellan personalens mentala arbetsbelastning 

och patienters upplevda vårdkvalitet. Positivt för 

vårdkvaliteten upplevdes avbrott i arbetet när det 

gällde viktig patientrelaterad information vid 

överföring till annan enhet. Undersökningen visar på 

att personalen på akutmottagningens förmåga att klara 

krävande arbetsuppgifter var förknippat med 

patienters vårdkvalitet och belyser en förståelse för de 

Hög 
Kvan. 90% 
Kval 86% 



 

 

komplexa effekterna av avbrott för att förstå vikten av 

att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö.  
 



 

 

Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) 
och Forsberg & Wengström (2008). 



 

 

Kvantitativa studier 
	
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008) 


