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Författarna vill framföra ett stort TACK till akutmottagningen som 

deltog i denna studie. Samt till de sjuksköterskor som delade med sig 

av sina upplevelser av att arbeta vid överbeläggningar.  

  



 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrunden var att överbeläggningar inom akutsjukvården har ökat de senaste åren i och 

med högre patientantal.  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av arbetet vid 

överbeläggningar på en akutmottagning. 

Metoden var en kvalitativ deskriptiv design där information samlades in via intervjuer. För 

att analysera data från de åtta informanterna valdes en kvalitativ innehållsanalys. Studien 

genomfördes på en akutmottagning i mellersta Sverige.  

Huvudresultatet från de åtta intervjuer som genomfördes skapade tre kategorier med tio 

subkategorier. Samtliga informanter berättade om sina upplevelser av att arbeta vid 

överbeläggningar. De mest frekventa upplevelserna handlade om en stressad och frustrerande 

arbetssituation. De uppgav att upplevelserna av störningsmoment och irritation blev mer 

förekommande vid överbeläggningar samt att de upplevde otillräcklighet. Stressen 

uppenbarade sig på olika sätt hos sjuksköterskorna. De stressade situationerna avspeglade sig 

i sjuksköterskornas yrkesroll, hälsa och privatliv. Många sjuksköterskor upplevde även att 

patienternas säkerhet försummades vid överbeläggningar, då de fick ligga i korridoren. Detta 

upplevdes ge ökade risker för smitta, minskad sekretess och integritet för patienterna. Det 

sjuksköterskorna upplevde som positivt vid överbeläggningarna var att de inom arbetsgruppen 

försökte stötta varandra samt att arbetstiden gick fort. 

Slutsatsen var att sjuksköterskorna upplevde stress, frustration, irritation och 

störningsmoment på sitt arbete, akutmottagningen, vid överbeläggningar. Arbetsgivarna för 

akutmottagningen bör uppmärksamma arbetsmiljön för sjuksköterskorna så att de kan ge stöd 

till dem, så att de ska veta vart bristerna finns samt för hur de ska fördela resurserna vid 

överbeläggningar. 
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Abstract 
 
The background was that overcrowding in emergency care has increased in recent years with 

higher patient numbers.  

The aim of this study was to describe nurses' experiences of the work in an overcrowded 

emergency department. 

The method was a qualitative descriptive design where information was collected through 

interviews. To analyze the data from the eight informants a qualitative content manifest 

analysis was chosen. The study was conducted in an emergency department in a hospital in 

central Sweden. 

The main results from the eight informants indicate that overcrowding leads to major 

problems. The most frequent experiences was about a stressful and frustrating work situation. 

The nurses felt that distraction, insufficiency and irritation was occurring at the overcrowding. 

The stressful situations reflected in nurses' professional roles, health and personal life. Many 

nurses felt that patients' safety was overridden at overcrowding. Patients must be in the 

corridors which gives increased risk of infection, poorer and reduced privacy. The thing that 

nurses experienced as positive in overcrowding was that the work group tried to support each 

other and working hours passed quickly. 

The conclusion was that the nurses experienced stress, frustration, irritation and distraction 

from their work, the emergency department, at overcrowding. Employers at the emergency 

department should pay attention to the work environment for nurses so that they can support 

them, so they'll know where the weaknesses are and how they should distribute resources 

when the ward is overcrowded.  
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1. Introduktion 
1.1 Överbeläggningar inom sjukvården 
I en rapport från Arbetsmiljöverket (2012a) angående överbeläggningar inom akutvården 

fanns det en bakgrund till det berörda ämnet. Enligt Arbetsmiljöverket har patientantalet ökat 

de senaste 15 åren. Överbeläggningar påverkar personalen och deras arbetsmiljö negativt 

enligt rapporten. Överbeläggningar uppstår då utrymmen, utrustning och bemanning saknas. 

För de avdelningar som inte kan erbjuda rätt vårdmiljö till patienten kan viten erläggas. Enligt 

arbetsmiljöverket finns strategier för överbeläggningar men ofta brister det på grund av 

platsbristen. Personalen anser att de själva får lösa patientsituationen när vårdplatserna inte 

räcker till. I och med överbeläggningarna på avdelningarna utföll det låg bemanning gentemot 

patienterna. Personalbemanningen fanns inte då behovet behövdes i arbetet vid 

överbeläggningar. Sjuksköterskor i olika åldrar beskriver att de gick ned i arbetstid för att 

orka med sitt arbete. Utrymmena inom akutsjukvården är inte anpassade för de rumsbehov 

och flöde av patienter som finns idag enligt rapporten (Arbetsmiljöverket 2012a).  

Socialstyrelsen (2009) beskriver att antalet vårdplatser inom den somatiska vården har 

minskat den senaste tiden i Sverige, detta har inneburit fler överbeläggningar. Antalet äldre 

patienter som behöver akut sjukvård har ökat. Hög ålder i kombination med grundsjukdom 

ökar risken för att drabbas av komplikationer i samband med vård, bland annat trycksår, vilket 

kan innebära förlängd vårdtid (Socialstyrelsen 2009). Problemet med överbeläggningar får 

mer medial uppmärksamhet då sjuksköterskornas stressade och hotade arbetssituation belyses 

(Dawod 2013). 

 

1.2 Definitioner  
För att läsaren lättare ska kunna förstå arbetet väljer författarna i nedanstående text att 

definiera begrepp som benämns i studien. 

Definitionen av en överbeläggningsplats är att vårdplatsen inte uppfyller kraven på en 

tillgänglig plats. Detta innebär en osäker och dålig arbetsmiljö för personalen, bristande 

utrustning samt att platsen inte har rätt fysisk utformning. För patienten medför det en osäker 

patientmiljö (Estling 2013, Socialstyrelsen 2012a). 

Upplevelse är ett substantiv till ordet uppleva. Ordet uppleva betyder något du har varit med 

om och något som är uppfattat (National Encyklopedin, 2014). Otillräcklig bemanning anses 

som för lite personal till antalet patienter som behöver vård enligt författarna. Vid otillräcklig 

bemanning påverkas sjuksköterskornas arbete beskriver Choi (2011) i sin studie. Upplevelsen 
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var bland annat stor arbetsbörda, indragen ledighet samt ökad frånvaro. I och med detta 

skapades risk för fel i arbetsmoment, arbetsstress samt arbetsrelaterade skador (Choi 2011). 
 

1.3 Arbetssituation vid överbeläggningar 
I en Europeisk studie Aiken et al. (2014) där flera länder ingick, däribland Sverige, påvisades 

det att ett högt antal patienter per sjuksköterska hade en förödande konsekvens. I studien 

beskriver de att hög dödlighet var kopplat med låg sjuksköterskebemanning och högt 

patientantal. Det framkom även att sjuksköterskors arbetsvillkor påverkade patienterna. Vid 

varje extra patient en sjuksköterska hade, ökade dödligheten med sju procent. 

 

Enligt Kath et al. (2013) upplevde sjuksköterskor i USA att överbeläggningar var den största 

faktorn till stress på jobbet. Adriaenssens et al. (2011) beskrev att akutsjuksköterskorna 

upplevde sämre arbetsrutiner, ökad tidsbrist, de kunde ej påverka några beslut, samt att de 

hade mer fysiska krav i jämförelse med avdelningssjuksköterskor. De ansåg att tidskrav 

påverkade trötthet samt gav upphov till psykosomatiska besvär. I en studie gjord i Finland 

fanns ett samband med överbeläggningar och ökad användning av antidepressiva läkemedel 

bland sjuksköterskorna, vilket förklarade ökade psykiska påfrestningar (Virtanen et al. 2008). 

Förståelsen till stress kunde härledas till sjuksköterskans vårduppgifter. Studiens resultat 

påvisade vikten av att utveckla arbetsmetoder för att undersöka arbetsrelaterad stress bland 

sjuksköterskor. Förändringar kunde göras för att minska stress och öka patientsäkerheten 

(Farquharson et al. 2013). Enligt arbetsmiljöverket kunde överbeläggning påverka 

vårdpersonalen negativt med till exempel hög stressnivå (Arbetsmiljöverket 2012b). 

Arbetsmiljöverket (2010) ansåg att cheferna bör ha en taktik vid överbeläggningarna för att 

minska arbetsmiljöproblem som till exempel ohälsa hos personalen. 

 

1.4 Patientsituation vid överbeläggningar 
I Magid et al. (2009) beskrevs det att storleken på akutmottagningarna i USA inte var 

tillräckligt stora för att möta patienters behov av vård. Det framgick att patientsäkerheten 

hotades på grund av att antalet patienter var för många gentemot vårdplatserna. Många 

patienter vårdades i korridorerna. Andra hot mot patientsäkerheten var störningsmoment 

(personalen blev avbruten) vilket störde förmågan att ge bra vård till patienterna. Allvarliga 

risker för patienterna och deras säkerhet var till följd av platsbristen på sjukhusen 

(Socialstyrelsen 2012a). Socialstyrelsen sammanställde i sin slutrapport Socialstyrelsen 
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(2012b) att riskerna för vårdskador ökade i och med överbeläggningar. Punkter som berördes 

var: ökad dödlighet bland patienter, felmedicinering samt försenad eller otillräcklig 

smärtlindring, ökad smittspridning, minskad personal- och patientnöjdhet samt försenad eller 

försämrad vård av patienter med hjärtproblem och luftvägsproblem. Kirwan et al. (2013) 

belyste att överbeläggningar kunde leda till en sämre patientsäkerhet. På sjukhus kan 

överbeläggningar ses som en ökad risk både för vårdpersonalen, som fick en ansträngd 

arbetsmiljö och för patienterna som fick en försämrad patientsäkerhet. Patientflödet från 

akutmottagningen minskade i takt med den minskade effektiviteten vilket överbeläggningar 

orsakade (Cameron 2006). 

 

1.5 Sjuksköterskans profession 
Socialstyrelsen (2005) har beskrivit i sin kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor hur förhållningssättet bör vara och vad som förväntas av dem, oavsett 

situation. Den helhetssyn och det förhållningssätt som bör genomsyras i en sjuksköterskas 

arbete, innebär att de utgår från en värdegrund som vilar på humanistisk människosyn. 

Respekt, omsorg för patientens värdighet, integritet och autonomi ingår i värdegrunden. 

Sjuksköterskan ska även föra patienters och/eller anhörigas talan/önskemål vid behov, 

tillvarata erfarenheter och kunskaper som finns inom arbetslaget för att få en större helhetssyn 

på patienten genom teamarbete. Oavsett vårdform vilket även gäller vid överbeläggningar 

eller verksamhetsområde, till exempel akutmottagningen, ska kompetensbeskrivningen gälla 

för sjuksköterskorna. Kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen tillhandahåller grundar 

sig på International Council of Nurses ICN etiska koder. Där framkom det att i vårdens natur 

skall alla behandlas med respekt, föra mänskliga rättigheter såsom rätten till liv och värdighet 

(Svenska sjuksköterskeföreningen 2007). 

 

1.6 Arbetet/arbetsmiljön på en akutmottagning 
På en akutmottagning ska sjuksköterskorna på en kort tid tillgodose patienten med ett gott 

bemötande, både vid omvårdnad samt vid det medicinska mötet. För patienterna är 

akutmottagningen den första kontakten med sjukvården och följaktligen. Omsorgen av 

patienterna bygger på att vilja väl och att ge stöd utefter förutsättningar till patienten från 

sjuksköterskorna. Således behöver sjuksköterskorna ha en ambition om att ge grundläggande 

och individuell hjälp vid omvårdnaden av de patienter som behöver det (Nyström, 2003).  
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Gholamzadeh och Sharif (2011) beskrev i sin studie om stress som kunde identifieras bland 

sjuksköterskorna och som berodde på olika faktorer. Det var bland annat hög 

arbetsbelastning, psykosociala påfrestningar i mötet med patienter och närstående samt att 

fysiska brister i arbetsmiljön förekom. 

2006 genomfördes en enkätstudie där Batista & Bianchi (2006) undersökte faktorer som 

påverkade arbetsmiljön bland sjuksköterskorna på akutmottagningarna i Brasilien. Forskarna 

kom även de fram till att personalbrist gav en ökad arbetsbelastning vilket utlöste stress. Detta 

innebar försämrad vårdkvalité.  

Av 74 akutmottagningar i Sverige används systemet triage av de flesta. Triage innebär en 

sorts sortering av patienternas vårdbehov. Detta system används trots att triagesystemet 

saknar vetenskaplig grund enligt (Socialstyrelsen 2011). Triagemetoden har inneburit att 

patienter fått vänta för länge och blivit felbedömda på grund av att bedömningen inte har 

utförts på ett patentsäkert sätt (Socialstyrelsen 2011). 
 

1.7 Teoretisk referensram 

Miljön kan inverka på en människa både negativt och positivt enligt omvårdnadsteoretikern 

Betty Neuman. Människan samspelar ideligen med sin omgivning och därav kan nya miljöer 

vara obehagliga. För att kunna känna trygghet behöver individen behålla sitt ursprungliga 

beteendemönster. Miljön har olika stressorer enligt Betty Neuman. Interpersonella stressorer 

är miljöbetingat emellan två eller flera personer och den uppkommer på grund av olika 

situationer utanför individen. De extrapersonella stressorerna uppkommer från ett större 

avstånd från personerna, det är även yttre och miljöbetingade (Wikström 2003). Författarna 

valde Betty Neuman och hennes teori om miljö och omgivning på grund av att den passade in 

i denna studie, då miljön inom akutmottagningen ständigt skiftar i och med överbeläggningar. 

 
1.8 Problemformulering 
Det behövs mer kunskap om hur vården bedrivs vid överbeläggningar (Collis 2010). Hoot & 

Aronsky (2008) har en likvärdig slutsats, att lindra den dagliga krisen och få ökad förståelse 

om överbeläggningar och dess konsekvenser. I Kilcoyne & Dowlings (2007) studie från 

Irland, inkorporeras problemen som fanns inom akutsjukvården. De artiklar, vilka fanns på 

respektive databas, (Cinahl och Pubmed) belyste inte sjuksköterskans upplevelser av 

överbeläggningar på akutmottagningar i Sverige. Dock finns det studier från andra länder om 

situationer vid överbeläggningar på akutmottagningar och vårdavdelningar. Därför valde 

författarna att skriva om överbeläggningar på akutmottagningen och sjuksköterskornas 
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upplevelser i Sverige. Överbeläggningar bedöms vara ett ökande problem inom sjukvården 

(Arbetsmiljöverket 2012a), därav anser författarna att detta är ett intressant ämne. 

 

1.9 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av arbetet vid 

överbeläggningar på en akutmottagning. 

 

 

2. Metod  
2.1 Design 
Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Det är en empirisk beskrivande studie 

utifrån data som samlats in via intervjuer (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
Akutmottagningen på ett sjukhus i mellersta Sverige med överbeläggningar, gavs möjligheten 

att delta i denna studie. Ett bekvämlighetsurval av mottagning gjordes, då det enbart fanns en 

akutmottagning på det berörda sjukhuset. Akutmottagningen byggdes under mitten av 1980-

talet för att klara ett patientantal på 26 000 per år. 2013 års mätning av antalet patienter visade 

att 42 763 sökte vård på den berörda akutmottagningen. Det är 16 763 patienter fler än vad 

den är byggd för. För att se patientantalet per år från 2005 och framåt, se Tabell 1. Till dessa 

patienter räknades enbart de som skrivits in på akutmottagningen och således inte de 1 127 

personer som blivit hänvisade från akutmottagningen till bland annat hälsocentral, 

familjeläkarjour eller hemmet. På akutmottagningen föreligger ett behandlingsmål där 

patienterna antingen skall åka hem eller till avdelning för behandling inom fyra timmar. År 

2013 fick 26 % (11 114 st) av patienterna vänta mer än fyra timmar. Dock uppfylldes det 

uppsatta målet på max fyra timmar då den totala besökstiden slogs ut i snitt per patient under 

2013, (opublicerad data). 
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Tabell 1. Beläggningsantalet på akutmottagningen i mellersta Sverige, från 2005 till 2013, 

samt antalet vårdplatser. 

 
 

Urvalet av deltagare till denna studie utfördes genom ett bekvämlighetsurval. De 

sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningen de två dagarna författarna var på plats, 

tillfrågades. Målet för författarna var att intervjua sju-åtta personer, varav åtta intervjuer 

genomfördes. Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerad sjuksköterska, inneha 

en yrkeserfarenhet på minst sex månader, jobba mer än 50 %, både män och kvinnor önskades 

delta. Exklusionskriterier var sjuksköterskor vilka hade en administrativ tjänst på 

akutmottagningen. Av akutmottagningens 40 sjuksköterskor gjordes ett ändamålsenligt urval 

vilket resulterade i att åtta sjuksköterskor intervjuades, av de som tillfrågades valde samtliga 

att delta. Av dessa deltog sju kvinnor och en man. Åldersspannet för deltagarna var mellan 26 

och 57 år. Deras erfarenheter av att arbeta på akutmottagningen var mellan ett och elva år. 

Vidare i resultatet kommer deltagarna att definieras som D1-D8. 

 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna vilka genomfördes på akutmottagningen i mitten av januari 2014, var semi 

strukturerad. Författarna använde en intervjuguide vilken började med bakgrundsfrågor som 

baserade sig på ålder, kön och antal år på avdelningen. Därefter ställdes fem huvudfrågor 

vilka riktade sig mot syftet. Frågorna innehöll upplevelsen av överbeläggningar (1), hur 

arbetssituationen påverkas av överbeläggningar (1), hur arbetsgruppen påverkas av 

överbeläggningar (1) och positiva samt negativa effekter av överbeläggningar (2). Siffrorna i 

parenteserna förevisar hur många frågor som ställdes vid intervjuerna. Efter varje huvudfråga 
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ställdes följdfrågor av författaren vilken genomförde intervjuerna som till exempel, hur menar 

du då? Kan du beskriva lite mer? Hur kände du då? Beroende på hur utförliga svaren från 

informanterna var tillämpade författaren följdfrågor. 

 

Intervjuer anses vara en bra metod till att få fram information från sjuksköterskors upplevelser 

angående överbeläggningar (Polit & Beck 2012). Samma frågor ställdes till samtliga 

intervjupersoner, med öppna svarsmöjligheter. Detta gav informanterna samma chans att säga 

sin åsikt om samtliga frågor. Intervjuerna spelades in på en diktafon av märker Olympus 

digital voice recorder VN-711PC. Diktafonen lånades från Högskolan i Gävle. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
Till en början var tanken att olika medicinavdelningar på samma sjukhus i mellersta Sverige 

skulle medverka i denna studie. Men då intresset för att deltaga var lågt bland personalen på 

avdelningarna valde författarna att flytta fokus från medicinavdelningarna till 

akutmottagningen, där även en av författarna har en timanställning.  

 
Vårdenhetschefen för akutmottagningen kontaktades via telefon och fick därigenom 

information om studien. I samband med personkontakt lämnades information och förfrågan 

om godkännande av studien till vårdenhetschefen. Denne i sin tur tog kontakt med 

verksamhetschefen, som skriftligen godkände studien. Informationsbrevet, vilket vardera chef 

fick, innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt att det var frivilligt 

deltagande. Inom loppet av två dagar var författarna på akutmottagningen för att muntligen 

informera personalen om studien.  

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen informerades om studien under deras två följande 

morgonmöten. De sjuksköterskor vilka var intresserade av deltagande i studien, anmälde sig 

muntligen till författarna. Under de två förmiddagarna som följde efter morgonmötena 

utfördes intervjuerna. Fem intervjuer genomfördes första dagen och tre stycken den andra 

dagen. Sjuksköterskorna fick enskilt välja plats för intervjuerna. Detta för att minska 

störningsmoment och få en lugn miljö utan avbrott. Polit & Beck (2012) belyser vikten av en 

lugn miljö samt avskildhet vid intervjutillfället. Intervjuerna skedde under informanternas 

arbetstid. 
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Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna varav den ene, vilken inte jobbar på 

arbetsplatsen, ledde intervjuerna. Tidsåtgången per intervju varade mellan 10-20 minuter. 

 

2.5 Dataanalys 
Granskningen av den insamlade informationen genomfördes genom manifest kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Detta innebar att intervjuerna bröts ned till 

mindre meningsbärande enheter och analyserades på det informanterna hade sagt. Det vill 

säga, författarna transkriberade det insamlade materialet ordagrant. Transkriberingen lästes 

igenom samtidigt som ljudfilerna spelades upp, ett flertal gånger, detta för att inte missa 

någon information. Den transkriberade texten reflekterades innan den färgkodades och 

klipptes ut till meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket 

menas med att onödiga ord, vilka inte påverkade resultatet, plockades bort. Därefter delades 

de meningsbärandeenheterna in i olika koder som beskrev meningsinnehållet. För att gå 

vidare i analysprocessen valde författarna att klippa ut koderna och sortera dem i olika 

grupper som överensstämde med varandra, det vill säga likheter mellan koderna. Koderna 

som liknade varandra delades in i samma grupp och de blev till subkategorier. 

Subkategorierna delades därefter in i olika kategorier vilka svarade mot syftet. Genom 

handledning/studentgrupp diskuterades antalet subkategorier. Antalet subkategorier minskade 

från 14 till 10 då samband sågs mellan subkategorier. Genom denna analysmetod minskade 

risken för att författarna själva tolkade materialet (Graneheim & Lundman 2004). Tabell 2 

och 3 visar tillvägagångssättet för framställningen från meningsenheter till kategorier. 
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Tabell 2. Ger exempel på hur meningsenheter kondenserats, kodats samt delats upp i 

subkategorier och kategorier.  

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man får ju liksom 
jobba järnet varje 
gång man är här, det 
sliter ju... att man 
liksom inte är 
tillräcklig varje gång. 

Man får jobba 
järnet varje 
gång man är 
här. Det sliter 
att man inte är 
tillräcklig varje 
gång. 
 

Att inte hinna 
med 

Känslan av 
otillräcklighet 

Besvärande 
arbetsvillkor 

Ja fördröjd vård 
eftersom jag inte kan 
göra det jag vill göra 
just för tillfället. 

Fördröjd vård 
eftersom jag 
inte kan göra 
det just för 
tillfället. 

Fördröjd vård Försämrad 
patientsäkerhet 

Rädsla för 
bristande 
patientsäkerhet 

 

Tabell 3. Visar hur författarna sammanställt subkategorier och kategorier. 

KATEGORI Besvärande 
arbetsvillkor 

Rädsla för 
bristande 
patientsäkerhet 
 

God 
arbetsmiljö 

SUBKATEGORIER Frustration vid stress Sekretess (känslig 
information) 
 

Gynnsam 
påverkan 

Påverkad arbetsgrupp 
på grund av ökad 
arbetsbelastning och 
försämrad arbetsmiljö 
 

Ostrukturerat och 
oordning vid 
patientförflyttningar 
 

Erfarenhet och 
kunskap 

Känslan av 
otillräcklighet 
 

Försämrad 
patientsäkerheten 
 

 

Ogynnsamt humör 
leder till bristande 
kommunikation 
 

  

Påverkat privatliv 
 

  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien grundar sig på frivilligt deltagande enligt Vetenskapsrådet (2013) och deras Codex, 

vilket belyste vikten av informerat samtycke. Verksamhetschefen för vald vårdklinik fick en 

förfrågan om dennes verksamhet önskades medverka i studien.  



10 
 

Ett informationsbrev samt muntlig information till vårdenhetschefen på avdelningen gavs. De 

sjuksköterskor vilka tackade ja till att deltaga i studien fick läsa ett informationsbrev strax 

innan intervjuerna påbörjades. Följande information fanns med i brevet: syftet med studien, 

tidsåtgång, vilken nytta arbetet har, samt att deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst 

utan motivering. Ljudfilerna förvarades inlåsta fram till transkriberingen. Transkriberingen 

hölls skyddad på dator med hjälp av inloggningskod. Informanterna i studien kommer inte att 

kunna identifieras då de blivit indelade med nummer som inte överensstämmer med 

intervjuernas turordning. Informanterna kan dock känna igen sina egna citat. 

Bakgrundsuppgifter kommer inte att kunna identifieras med respektive informant. Det 

forskningsetiska rådet kontaktades inte då studien grundar sig på sjuksköterskornas 

upplevelse av överbeläggningar. Det etiska rådet kan kontaktas om studiens deltagare berör 

patienter, vilket denna studie inte berörde.  

 

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras nedan i löpande text och är utifrån sjuksköterskornas upplevelser. Citat 

är kursiverade från intervjuerna och dessa citat är med för att stärka trovärdigheten i studien 

(Graneheim & Lundman 2004). Varje citat är märkt med deltagare (D) och siffra (1-8) för att 

visa vem citatet är ifrån. Citat finns med från varje informant och subkategori. Tre kategorier 

med tillhörande tio subkategorier finns med i resultatet, dessa visas i tabell 2 och 3. 

 

3.1 Besvärande arbetsvillkor för sjuksköterskorna vid överbeläggningar 
Upplevelsen av stress vid överbeläggningar var det som framkom mest frekvent under 

intervjuerna. Sjuksköterskorna ansåg att stressen var varierande samt att olika faktorer 

orsakade stresspåslaget. Samtliga upplevde att stressen var av negativ betydelse för deras 

arbetssituation. Det framfördes även att sjuksköterskornas privatliv påverkades av den 

stressiga situationen på arbetet.  

 

”…sen på längre sikt så kan det leda till stresspåslag som hjärtklappning eller dåligt med 

sömn så att… det är på flera olika sätt som man påverkas”. D6 
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Både för personalen och patienterna skapades en negativ stress av överbeläggningarna 

upplevde sjuksköterskorna. När patientantalet var högt fick varje sjuksköterska mer att göra 

vilket upplevdes som en jobbig och tung arbetssituation. Sjuksköterskorna upplevde en känsla 

av att de stressade väldigt mycket, detta på grund av arbetsbelastningen som skapades vid 

överbeläggningar. Vissa sjuksköterskor upplevde att stressen berodde på förflyttningarna av 

patienter. Detta på grund av att rummen inte var tillräckligt många för att kunna vårda och 

behandla alla patienter vid överbeläggningarna.  

 

- ”Det (överbeläggningar) är ju jättestressigt, det är jättetufft. Man får aldrig jobba i fred 

nån gång, det blir en stress”. D6 

 

Att patienter blev kvar på akutmottagningen var en annan negativ effekt upplevde 

sjuksköterskorna. Vid överbeläggningar, vilket var väldigt ofta på akutmottagningen, 

upplevdes arbetet ineffektivt då sjuksköterskorna måste göra om olika arbetsmoment flera 

gånger. Det tog mycket kraft från sjuksköterskornas arbete, då de behövde komma ihåg allt 

extra som ålades dem. Tid togs från arbetsuppgifter för flyttning av patienter till rum och 

korridorer vilket sjuksköterskorna upplevde som en tung arbetsbelastning. Arbetsuppgifterna 

upplevdes bli fler, då patientantalet ökade och därav en ökad arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna. En av sjuksköterskorna beskrev arbetsplatsen som extrem, då 

sjuksköterskan upplevde att inte många andra avdelningar skulle klara av sådana förhållanden 

som det blev vid överbeläggningar på akutmottagningen. Den ökade arbetsbelastningen 

upplevdes även leda till att kollegors behov av hjälp och pauser missades. Andra upplevde 

frustrationen i att de inte fick tid att äta, gå på toaletten samt att de inte hann göra något 

färdigt. Vid överbeläggningar fanns inget utrymme för raster/pauser, detta för att varje enskild 

sjuksköterska hade mycket att göra. Upplevelserna var att överbeläggningarna tog tid från 

olika arbetsmoment. 

 

- ”Man är otillräcklig, det ligger på hela tiden, det är svårt. Man får ingen paus, bara 

vanligt återhämtning på någon minut, det känns som att man kör på hela tiden”. D8 

 

 

- ”Stressande att inte få iväg dem (patienterna) härifrån. Det blir ju högre arbetsbelastning 

när vi får ha dem kvar”. D1 
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Att ha patienter i korridoren vilka ligger och väntar på till exempel röntgen eller att få komma 

upp på avdelningen upplevdes som ett frustrationsmoment. När patienterna låg i korridoren 

upplevde sjuksköterskan även att de lättare blev avbruten i sitt arbete. Andra sjuksköterskor 

upplevde att anhöriga- och patienters frågor fördröjde deras arbete. En sjuksköterska upplevde 

avbrotten som väldigt störande. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga ofta ställde frågor 

som till exempel: varför deras partner/släkt inte kom iväg och varför det inte hände något, 

detta gjorde att arbetsgruppen påverkades negativt av alla frågor. Sjuksköterskorna upplevde 

även att det var svårt att få patienter/anhöriga att förstå, detta på grund av att sjuksköterskorna 

inte kunde säga någon tid angående hur lång tid vården skulle ta. För sjuksköterskorna 

upplevdes det jobbigt med många patienter att hålla reda på, samt påverkade det hur 

hanteringen av patienterna sköttes. Överbeläggningar gjorde att personalen blev trött, less och 

orkeslös.  

 

- ”Anhöriga blir irriterad, för de ser inte skillnader mellan sjuksköterska, 

undersköterska och läkare. Vi kan inte göra någonting mer, de väntar på läkaren, de 

tycker att vi sitter och slöar”. D2 

 

Övervakningsutrustningen på akutmottagningen beskrevs som undermålig vid 

överbeläggningar. När patienterna skulle övervakas och övervakningsutrustning saknades 

behövde sjuksköterskorna springa emellan patienterna vilket inte skapade en hållbar situation 

då det blev okoncentrerat. Att sängar, material samt utrustning saknades var en aspekt som 

upplevdes frustrerande eftersom personalen fick leta för att få ihop rätt saker, vilket upplevdes 

som tidskrävande. 

 

- ”Det finns inte övervakningsutrustning som jag behöver, för att kunna övervaka så 

måste jag springa fortare och när man springer fortare då blir det aldrig bra för då 

blir det okoncentrerat”. D2 

 

Frustration över sin arbetssituation upplevdes som vanligt förekommande hos 

sjuksköterskorna då det var trångt. De hade inget utrymme att göra av patienterna därför 

placerades de i korridorerna. På grund av korridorsplaceringar hade akutmottagningspersonal 

samt övrig personal som till exempel narkos och ambulans svårt att ta sig förbi. Detta 
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upplevdes som frustrerande för sjuksköterskorna, att de inte kunde jobba på ett professionellt 

sätt, samt att de rätta förutsättningarna inte fanns för sjuksköterskorna. De fick till exempel 

väldigt ofta hålla samtal med patienterna i korridoren då det var överbeläggningar.  

Frustrationen yttrade sig även vid högt patientantal, som kunde komma plötsligt, vilket de inte 

kunde styra över. Sjuksköterskorna upplevde även att överbeläggningar gav upphov till 

irritation och frustration. 

 

- ”Vi har ett antal bårvagnar och när vi inte har dem är det frustrerande vart vi ska 

lägga patienterna någonstans”. D3 

 

Vid överbeläggningar upplevdes arbetsmiljön som besvärlig. Den påverkade hur 

sjuksköterskorna kunde ta hand om patienterna. För personalen upplevdes allt kringflyttande 

av patienter som en jobbig och tung arbetsbörda. De kryssade fram i korridoren mellan 

sängarna och fick ta tag med hela kroppen för att försöka flytta och styra sängarna, oftast 

ensamma. Arbetsställningen upplevdes åsidosatt då patienterna låg i korridoren. 

Sjuksköterskorna fick därav ingen bra ergonomisk hållning och risken för stickskador ökade. 

Den mer högljudda situationen, vilket uppstod vid överbeläggningar, samt att det var trångt så 

att de inte kunde arbeta på rätt sätt, upplevdes slita på kroppen.  

 

- ”Det blir trångt, vi är väldigt trångbodda här på akuten nu. Det bli ännu värre när det 

blir överbeläggningar”. D4 

 

På längre sikt kunde överbeläggningar leda till negativa konsekvenser för sjuksköterskorna 

upplevde en informant. Detta kunde bland annat vara stresspåslag vilket kunde leda till 

hjärtklappningar och dåligt med sömn, beskrev en annan sjuksköterska. Sjuksköterskorna 

behövde ständigt vara skärpt på jobbet, detta tärde mycket på dem och därav kunde de bli 

väldigt trötta. En sjuksköterska upplevde att arbetssituationerna som uppkom på 

akutmottagningen inte var bra för personalens hälsa varken psykiskt eller fysiskt. Det 

upplevdes även att den ökade arbetsbelastningen vid överbeläggningarna ökade 

sjukskrivningarna bland sjuksköterskorna. 

 

- ”Man måste vara jätte skärpt när man jobbar sådana skift (vid överbeläggningar). Det tär 

mycket för du blir väldigt trött”. D2 
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Privatlivet upplevdes även bli lidande på grund av arbetssituationen. En sjuksköterska beskrev 

att hon inte orkade umgås med vänner och bekanta för att hon ville vara i fred och ha det tyst. 

Den sociala biten blev lidande, hon upplevde att hon inte orkade med den.  

 

- ”Privatlivet blir ju väldigt lidande tror jag. Man orkar inte umgås med folk, man vill 

bara vara ifred och ha tyst, det är så. Det kan jag säga att jag påverkas av min 

arbetssituation”. D2 

 

Med upplevelserna av otillräcklighet samt att de inte hann med, var det många som upplevde 

att omvårdnaden ofta fick stå åt sidan då de hade mycket att göra. De lovade saker som sedan 

glömdes bort för att de hade så mycket annat att tänka på. Patienterna fick ligga länge i 

sängarna på grund av att personalen inte hade tid att hjälpa dem. Sjuksköterskorna upplevde 

att de fick jobba hårt vid överbeläggningarna samt att arbetet slet på kroppen. De försökte be 

kollegor om hjälp, men eftersom alla hade mycket att göra kunde de inte hjälpa varandra.  

 

- ”Sen blir ju alla stressad, folk hinner ju inte med det de ska göra, jag menar ber man 

om hjälp så är det ju oftast... nej, jag hinner inte”. D6 

 

Sjuksköterskorna upplevde olika aspekter som irritation och spydighet på grund av den dåliga 

stämningen som blev vid överbeläggningarna. I stället för att föra dialoger upplevde vissa 

sjuksköterskor att medarbetarna valde att snäsa av varandra, men även att det blev korthuggna 

svar och det gav upphov till en otrevlig och orolig arbetsgrupp. Vissa människor hanterade 

stress bättre än andra, det var alltid någon medarbetare som kunde reagera annorlunda och det 

kunde ge osämja i arbetsgruppen upplevde en sjuksköterska. 

 

- ”När det är stressigt och mycket så blir folk otrevlig, det blir ju liksom korthugget. 

Folk snäser av varandra och vissa blir osams ibland, det blir en otrevlig stämning”. 

D5 
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3.2 Rädsla för bristande patientsäkerhet vid överbeläggningar 
Bortsätt från deras egna arbetsvillkor berättade sjuksköterskorna om deras upplevelser 

angående patienternas säkerhet och vilka brister samt misstag som överbeläggningar kunde 

leda till. För patientsäkerheten belyste de problemet med att arbetsmomenten behövde utföras 

ett flertal gånger. Sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten inte var bra. Patienter 

kunde ligga och vänta utan att kontroller togs. Därav kunde riskerna vara större att personalen 

missade när en patient började bli dålig. En undersökning som kunde glömmas bort var 

Elektrokardiografi (EKG), detta på grund av att de inte hade tillgång till något rum för att ta 

det på grund av överbeläggningarna.  

 

- ”Om man behöver sticka någon patient som är i korridoren, så är du ju i vägen då och 

då får man ju avbryta, så det är ju väldigt mycket stök och extra jobb”. D7 

 

- ”Blir det mycket patienter hinner du inte, då får folk (patienter) ligga och vara dåliga 

fast man (personalen) inte vet om det förrän det nästan är för sent”. D7 

 
Patientsäkerheten upplevdes som lidande på grund av personalens arbetssituation. Vid hög 

arbetsbelastning hann inte personalen fylla i var patienterna placerades, detta medförde att 

patienterna i vissa lägen tappades bort. Patienter med huvudvärk eller blödningar placerades i 

korridoren där ljud och ljus var en störningsfaktor vilket inte ansågs vara bra för patienterna 

upplevde sjuksköterskorna. Det blev ett lidande för patienterna, de fick ingen lugn och ro och 

de mådde inte speciellt bra. En sjuksköterska upplevde att det var en allvarlig risk att placera 

dementa patienter i korridoren då de kunde gå från akutmottagningen utan att någon hade 

uppsikt över dem. 

 

- ”Man känner själv, jag menar att man inte skulle vilja vara patient i en sån här 

situation...”. D4 

 

Överbeläggningarna upplevdes som röriga då det blev många patienter att hålla reda på för 

sjuksköterskorna. I arbetsgruppen kunde det sprida sig en oro då de inte viste vart de skulle 

göra av patienterna. Överbeläggningarna upplevdes som en stökig miljö både för patienterna 

och för personalen. Förflyttningarna som sjuksköterskorna nämnde, tog tid från de patienter 

som verkligen behövde hjälp.  
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- ”Det blir oro (vid överbeläggningar), vi vet inte vart vi ska göra av 

 alla patienter”. D1 

 

Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna fick ligga länge på akutmottagningen för att 

de inte fick plats på någon avdelning. För sjuksköterskorna gav det sämre överblick av 

patienterna. Att prioriteringen av patienter blev sämre var synpunkter som även lyftes fram, 

vilket medförde att det blev osäkert för personalen men framförallt för patienterna, det blev 

patientosäkert. 

 

- ”Överblicken blir ju dålig, för vi har ju dem överallt, i varenda vrå. Så vi har ingen 

överblick på patienterna”. D2 

 

Ett dilemma med få undersökningsrum, vilket akutmottagningen hade, var att vid smittor som 

Vankomycin resistenta enterokocker (VRE) eller Calici så blev undersökningsrummen ännu 

färre vid överbeläggningar, då inte personalen hade tid att städa dem. Det ledde till att antalet 

rum blev ännu mer begränsade, vilket utgjorde fler korridorsplatser samt ökad trängsel, 

upplevde sjuksköterskorna. Det fanns inte tillräckliga rutiner för att hantera smittor på 

rummen. Sjuksköterskorna upplevde att smittspridningen ökade då patienterna vistades i 

korridoren.  

 

- ”När någon (patient) som har en smitta, då kan vi inte använda det (rummet), då 

måste det bli städat. Ingen har tid att städa...”. D5 

 

Ett problem som sjuksköterskorna upplevde var bristande sekretess för patienterna. 

Sjuksköterskeexpeditionen var placerad centralt på akutmottagningen. Patienter som låg i 

korridoren kunde se samt höra det som sades. Samtal med patienterna i korridoren upplevdes 

vara vanligt förekommande bland sjuksköterskorna samt övrig personal. De upplevde även att 

patienternas integritet var försämrad i och med överbeläggningarna. 

 

- ”Folk har ju en insyn på allt jag säger egentligen, de hör ju. Så att det gäller 

verkligen att vakta tungan när man sitter inne på expeditionen och inte säga och inte 

prata högt om andra patienter för det hörs”. D6 
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3.3 Olika aspekter till en god arbetsmiljö 
Några positiva upplevelser påtalades från sjuksköterskorna. Bland annat gick tiden fortare på 

de arbetspass då patientantalet var högt. Arbetsgruppen försökte stötta varandra och hålla 

humöret uppe trots att alla hade mycket att göra. Arbetsgruppen beskrevs som en bra grupp. 

De som arbetade på akutmottagningen ansågs vilja ha det lite stressigt, det gjorde att de blev 

mer fokuserade upplevde en sjuksköterska. Beröm från patienter och anhöriga upplevdes som 

positivt av sjuksköterskorna. Personalens sätt att hantera stress kunde se olika ut beroende på 

vilka som arbetade, därav kunde stämningen vara väldigt trevlig fastän personalen hade 

mycket att göra. 

 

- ”Ibland kan det vara en positiv stämning, det beror på vilka som jobbar”. D4 

 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Från de åtta intervjuer som genomfördes skapades tre kategorier med tio subkategorier vilket 

bildade studiens resultat. Samtliga informanter berättade om sina upplevelser av att arbeta vid 

överbeläggningar. De mest frekventa upplevelserna handlade om en stressad och frustrerande 

arbetssituation. De uppgav att upplevelserna av störningsmoment och irritation blev mer 

förekommande vid överbeläggningar samt att de upplevde otillräcklighet. Stressen 

uppenbarade sig på olika sätt hos sjuksköterskorna. De stressade situationerna avspeglade sig 

i sjuksköterskornas yrkesroll, hälsa och privatliv. Många sjuksköterskor upplevde även att 

patienternas säkerhet försummades vid överbeläggningar, då de fick ligga i korridoren. Detta 

upplevdes ge ökad risk för smitta, minskad sekretess och integritet för patienterna. Det 

sjuksköterskorna upplevde som positivt vid överbeläggningarna var att de inom arbetsgruppen 

försökte stötta varandra samt att arbetstiden gick fort.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Teoretisk koppling 

Enligt omvårdnadsteoretikern Betty Neuman påverkas människor både positivt och negativt 

av sin miljö. På akutmottagningen påverkade arbetsmiljön sjuksköterskorna negativt vid 

överbeläggningarna. Neuman menar att människan integrerar med omgivningen och att en ny 

miljö kan vara obehaglig då vi gärna vill känna trygghet (Wikström 2003). Arbetsmiljön på 
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akutmottagningen skiftar ständigt skepnad. För sjuksköterskorna på akutmottagningen vet de 

aldrig vad som väntar, vilket skapar otrygghet, eftersom arbetsmiljön förändras från timme till 

timme. Neuman beskriver de extrapersonella stressorerna som något som sker utanför 

personerna. I sjuksköterskornas fall kan det vara variation av personalbrist, utrymmesbrist 

samt ökade patientflöden. Sjuksköterskorna upplevde sin arbetssituation som orolig vid 

överbeläggningar då de ej visste om personalbemanningen räckte till vid ökade patientflöden 

som överbeläggningarna skapade. Andra orosmoment för sjuksköterskorna var bland annat att 

utrymme inte fanns när det behövs. De interpersonella stressorerna som Betty Neuman tog 

upp i sin teori innebar miljöbetingade situationer utanför individen, mellan två eller flera 

personer, handlade i akutmottagningens fall om hur sjuksköterskorna samt annan personal 

bemötte varandra, både ur negativ och positiv synvinkel vid överbeläggningar (Wikström 

2003).  

 

4.2.2 Sjuksköterskans arbetssituation vid överbeläggningar 

I och med överbeläggningar upplevde sjuksköterskorna att arbetssituationen blev mer 

stressande på ett negativt sätt. Enligt Kilcoyne & Dowlings (2007) studie från Irland upplevde 

sjuksköterskorna där samma stress som sjuksköterskorna gjorde på den berörda 

akutmottagningen i Sverige. Sjuksköterskorna i studien från Irland nämnde även frustration 

över utrymmesbrist, bristande säkerhet, bristfällig omvårdnad samt hindrande av transport. I 

studien belyser sjuksköterskorna sin maktlöshet av sin arbetssituation där de inte kan vara 

med och påverka. Samtidigt ansåg de att överbeläggningar hade blivit en accepterad norm. På 

den berörda akutmottagningen i Sverige upplevde sjuksköterskorna samma typ av trängsel, 

där försämrad framkomlighet och utplaceringar av patienter orsakade problem, precis som i 

den irländska studien. Sjuksköterskorna i denna svenska studie upplevde även de maktlöshet 

över sin arbetssituation, då låg bemanning var vanligt förekommande. 

 

Enligt artiklarna Happell et al. (2013) och Baillie & Gallagher (2011) kunde 

kommunikationsproblem, konflikter och mobbning mellan personal orsaka stress bland 

sjuksköterskor. Av de intervjuer som genomfördes på akutmottagningen i Sverige upplevde 

personalen där samma problem. Osämja i arbetsgruppen orsakades på grund av det ökade 

patientflödet vilket medförde en hårdare ton mellan personalen och en stressigare 

arbetssituation. När vissa i arbetsgruppen inte kunde hantera den uppkomna stressen kunde 

osämja skapas i arbetsgruppen. Författarna ansåg att likt Happell et al. (2013) beskrev 

sjuksköterskorna på akutmottagningen, att en hög arbetsbelastning i form av överbeläggningar 
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och personalbrist, kunde ge upphov till stress på arbetet. En Koreansk studie belyste att en 

otrygg arbetsplats inte var bra för personalen, det kunde bland annat leda till nedstämdhet 

(Yoon & Kim 2013). Utifrån de svar som författarna fått från informanterna skapades en 

uppfattning om att arbetsmiljön blev otrygg vid överbeläggningarna på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick större ansvar över patienterna och att det tärde på 

arbetssituationen. I en rapport från Arbetsmiljöverket (2012a) beskriver de att 

överbeläggningar gav en ökad stress, oro för misstag, besvärliga arbetsställningar, tunga lyft 

samt saknad tillgång till rast vid överbeläggningar. Författarna ansåg att dessa upplevelser 

även belystes av sjuksköterskorna i denna studie. 

 

 Berland et al. (2008) beskrev i sin artikel att ökade arbetskrav skapade problem för 

sjuksköterskor vilket kunde innebära konsekvenser för patientsäkerheten. Tidsbrist gjorde att 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid att förbereda läkemedel, kontrollera utrustning 

samt att dagliga rutinkontroller inte slutfördes. Andra negativa effekter som sjuksköterskorna 

i studien upplevde var otrygghet, tidsbrist, ökning av fel, verbala övergrepp samt att 

relationen mellan medarbetarna var ansträngd och därav kunde skada patientsäkerheten. 

Författarna ansåg även att sjuksköterskorna på akutmottagningen beskrev samma upplevelser 

det vill säga tidsbristen gav en osäker arbetsmiljö. När det blev mycket för varje enskild 

sjuksköterska minskade möjligheten att hjälpa varandra på arbetsplatsen och därav minskade 

patientsäkerheten. 

 

Optimal vård kunde inte ges då utrustning saknades eller hade bristande standard (Ross-Adjie 

et al. 2007). Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde frustration över 

bristande utrustning och material samtidigt som de behövde springa runt och leta efter dessa. 

Aiken et al. (2013) beskriver att tidsbrist kan medföra att sjuksköterskorna inte hinner med 

sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna på den berörda akutmottagningen i Sverige instämmer 

med resultatet då de själva upplevde sin arbetssituation på samma sätt ansåg författarna. I 

samma studie Aiken et al. beskrev att brist på personal skapade otillräcklighet, vilket även 

upplevdes på den berörda akutmottagningen. 

 

Enligt Drach-Zahavy & Marzuq (2013) behövs reflektionstid i arbetet för att arbetet inte 

skulle påverka sjuksköterskornas privatliv under ledigheten. Drach-Zahavy & Marzuq (2013) 

beskrev att arbetssituationen ger sämre initiativ förmåga och dålig avkoppling under den 
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lediga tiden. Det kan vara bristen på reflektionstid som sjuksköterskorna i denna berörda 

studie saknade ansåg författarna. De framkom även att deras privatliv blev lidande på grund 

av deras arbetssituation, vilket kunde undvikas med stresshantering enligt Drach-Zahavy & 

Marzuq (2013). Detta upplevde även en av informanterna, det vill säga att privatlivet blivit 

lidande men även den sociala biten. Detta på grund utav den tunga och ökade arbetsbelastning 

som överbeläggningar upplevdes skapa. Fiabane et al. (2013) beskrev att arbetsbelastningen 

påverkade arbetsklimatet och privatlivet. Den mentala hälsan samt arbetsglädje och 

gemenskap blev lidande på grund av bristande återhämtning. Det förklarade sjuksköterskorna 

även i intervjuerna till författarna, att de inte hade tid att ta raster/pauser såsom att äta eller gå 

på toaletten. 

4.3 Metoddiskussion 
Begreppen tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet diskuterades i metoddiskussionen 

utifrån Graneheim & Lundman (2004).  

Författarna valde en deskriptiv design med kvalitativ ansats för att därav kunna uppnå syftet 

med studien samt för att kunna finna lämplig information (Graneheim och Lundman 2004). 

Med tanke på att studien fick ändra avdelning med kort varsel, på grund av lågt deltagarantal 

på medicinavdelningarna, valde författarna att byta till en akutmottagning, vilken var känd av 

ena författaren. Till följd av dennes relation till akutmottagningen, genomförde den andra 

författaren intervjuerna för att öka tillförlitligheten. Båda författarna deltog vid samtliga 

intervjuer och tog del av det insamlade materialet. Under tidens gång gavs handledning och 

råd från handledaren och studiegrupp om materialet som handlade om kodning, subkategorier 

och kategorier. Därav ökade tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Dataanalysmetoden är utförd enligt Graneheim och Lundman (2004) för att läsaren lättare 

skall kunna granska giltigheten. Under rubriken Dataanalys finns tabell 2 och 3 vilka visar 

tillvägagångssättet för processen. Tack vare att den ena författaren utförde samtliga intervjuer 

har intervjuprocessen utförts på samma sätt. Samtliga sjuksköterskor fick välja plats för 

intervju samt när intervjun skulle ske. Detta för att minska störningsmoment från till exempel 

kollegor och/eller patienter. En diktafon (lånad från Högskolan i Gävle) användes vid 

samtliga intervjuer för att spela in intervjuerna. Detta för att garantera god kvalité på 

inspelningarna. Innan varje intervju kontrollerades ljudupptagningens kvalitét ytterligare en 
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gång i diktafonen, detta för att kvalitén skulle bli så bra som möjligt. Sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen under minst sex månader valdes ut då de under den tiden fått 

chansen att uppleva överbeläggningar och därav fått erfarenhet av det. Författarna tog del av 

statistik som tydligt visade att patientantalet var högt på akutmottagningen jämfört med 

antalet vårdplatser. Detta har pågått sedan 2005 och det visade att överbeläggningarna blivit 

mer förekommande på denna akutmottagning. En styrka i resultatet var att informanterna hade 

varierande erfarenheter beroende på yrkeserfarenhet, ålder och kön vilket författarna 

efterfrågade. Trots detta framkom likvärdiga svar från samtliga informanter. Författarna 

genomförde åtta intervjuer vilket räckte för en c-uppsats enligt (Polit & Beck 2012). 

 

Tillvägagångssättet är väl beskrivet vilket stärker överförbarheten anser författarna. 

Därigenom finns möjligheten för andra att genomföra den, dock med mer varierande frågor. 

Faktorer vilka kan underlätta för läsaren att avgöra överförbarheten är analysprocessen, 

undersökningsgrupp, urval samt resultat i studien (Polit & Beck 2012). 

Intervjuer valdes för att kunna få fram sjuksköterskornas upplevelser av överbeläggningar. 

Följdfrågor ställdes av författarna utifrån svar från den intervjuguide som skapades. Detta för 

att få en fördjupning av sjuksköterskornas upplevelser och för att få mer utförliga svar. 

Intervjuer var en bra metod till att få fram information från sjuksköterskors upplevelser 

angående överbeläggningar ansåg författarna.  

 

Författarna ansåg att tidsperioden för intervjuerna blev kort, därav utfördes ingen testintervju, 

vilket författarna hade önskat. Författarna upplevde att olika frågor gav liknande svar. Om 

författarna hade hunnit genomföra en testintervju hade troligtvis någon fråga ändrats/bytts ut, 

vilket kan vara önskvärt inför kommande studier. En av frågorna som ställdes gav ett 

kortfattat svar vilket sänkte tidsåtgången på intervjuerna, det gick inte att komplettera med 

följdfrågor på denna fråga. 

 

4.4 Klinisk implikation 
Överbeläggningar är ett växande problem inom sjukvården vilket såväl forskning, 

socialstyrelsen och arbetsmiljöverket slår fast. Det finns förhållandevis lite forskning inom 

detta område vilket gör kunskapsbehovet stort. För sjuksköterskans skull behövs fler studier 

inom området så att arbetsgivare kan ge ett bättre stöd till sina anställda då de förhoppningsvis 

vet vart bristerna finns och hur de ska fördela resurserna då det blir överbeläggningar. 
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Ytterligare forskning behövs även för att sjuksköterskorna själva kunna förstå och hantera den 

stress och frustration som skapas vid överbeläggningar för att det inte ska gå ut över 

privatlivet. Ur patientsynpunkt behövs även forskning för att se hur deras situation blir 

påverkad när de får ligga i korridoren samt med sjuksköterskorna ökade ansvar. Genom att 

arbetsledningen, inom akutsjukvården/ på akutmottagningen, inte tar tag i 

överbeläggningsproblemen samt nonchalerar arbetsmiljöverkets krav och sjuksköterskornas 

negativa upplevelser av överbeläggningar, anser författarna att detta problem troligtvis 

kommer att fortsätta på akutmottagningen.  

 

4.5 Slutsats 
Sjuksköterskorna upplevde stress, frustration, irritation och störningsmoment på sitt arbete, 

akutmottagningen, vid överbeläggningar. Arbetsgivarna för akutmottagningen bör 

uppmärksamma arbetsmiljön för sjuksköterskorna så att de kan ge stöd till dem, så att de ska 

veta vart bristerna finns samt för hur de ska fördela resurserna vid överbeläggningar. 
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